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PORRASTELUA 
Taas on kolmannes vuodesta vierähtänyt ja on "Porrastelun" vuoro. 

Johtuneeko lisääntyvistä ikävuosista, kun tuntuu tuo aika kuluvan ko
vin nopeasti. 

Kun luette tätä lehteä on vuosipäivän ajat. Vuosipäivää vietetään jäl
leen jo tutuksi tullein koruttomin juhlamenoin. Eipähän nyt ole kysy
myksessä mikään "pyöreä" vuosiluku, vaan täyttää patteristo kolme
kymmentäyksi (31) vuotta. Merkittävä tämä päivä kuitenkin on. Yli 
kaksikymmentäviisi (25) vuotta patteristoamme palvellut lippu uusi
taan. Tuulissa, sateissa ja tuiskussa vaurioitunut lippu saa seuraajan ja 
pääsee lepoon sotamuseoon. Vaasan kaupunki, joka aikoinaan lahjoitti 
ensimmäisen lipun, on jälleen halunnut muistaa nimikkojoukkoaan toi
mimalla lipun lahjoittajana. Siitä kiitos kotikaupungillemme! 

Vuosipäivää sävyttävät myös monet lähtiäiset. On tietysti oikein että 
veri vaihtuu patteristossa, mutta haikeaksi silti vetää työtovereiden pois
tuessa rivistä. Ryhtymättä luettelemaan lähtijöitä osoitan heille kaikille 
joukko-osastomme lämpimät kiitokset ja toivotan heille menestystä tu
levissa tehtävissään. 

Vuosi 1984 on jälleen työtä ja kiirettä täynnä. Omat leirimme, Rova
järvi, erilaiset sota- ja kertausharjoitukset takaavat, että aika ei tule pit
käksi. No hyvähän se on, että työtä ja touhua riittää. Toisaalta olisi jän
nittävää kokea kerrankin sellainen vuosi, ettei olisi muuta kuin normaa
lia varusmiesten kouluttamista. No sellaista tuskin näemme. 

Viime kesän aikana ovat lomanylitykset ja luvattomat poistumiset li
sääntyneet ällistyttävällä tavalla. Tuntuu lievästi sanoen oudolta, miksi 
eräät varusmiehet tahallaan pilaavat varusmiesaikansa ja pahimmat pu
karit ehkä siviilielämänsäkin, hankkimalla arestia, ylipalvelusta ja jois
sakin tapauksissa jopa vankeutta. Miettikää tätä varusmiehet! Kannat
taako tällainen, kun ottaa huomioon nykyiset varsin hyvät lomaedut. 

Nyt taitaa minulle varattu tila olla täysi. Toivotan kantahenkilökun
nalle, siviilityöntekijöille ja varusmiehille kaikkea hyvää tulevalle toi
mintavuodelle. Johtakoon uusi lippumme meitä menestykseen sekä ar
kipäivän koulutuksessa että tykistöllisissä kilpailuissa. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti P. Väyrynen 
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Vaasan Rannikkopatteristolle 
Tällä lahjakirjalla Vaasa, vapaan Suomen ensimmäinen pääkaupun

ki, luovuttaa lipun nimikkopatteristolleen tunnukseksi tuleville suku
polville. 

Muistuttakoon patteriston lippu niin kansallisina juhlapäivinä kuin 
arkisen työn lomassa Suomen soturikunniasta ja tinkimättömästä vel
vollisuuden täyttämisestä menneinä vainon vuosina sekä kaukaisilla 
taistelukentillä, että oman maan rajoilla. Elähdyttäköön jokaista tämän 
lipun alla asepalvelustaan suorittavan sotilaan mieltä vain yksi toivo ja 
yksi tahto: elää vapaana vapaassa maassa. 

VAASAN KAUPUNKI 

Edellä olevat velvoittavat lauseet on otettu 
sellaisenaan lahjakirjasta, joka seurasi Vaa
san kaupungin lahjoittamaa lippua nimikko
joukko-osastolleen. 

Tasavallan presidentti vahvisti 20. 12. 
1957 lipun Vaasan Rannikkopatteristolle, jo
ka on perustettu 1. 12. 1952. Kenttäpiispa 
vihki uudet joukko-osastoliput puolustusvoi
mien 40-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä 4. 
6. 1958 Helsingin Senaatintorille, ja tasaval
lan presidentti luovutti ne joukko-osastojen 
komentajille. Lipun naulaus suoritettiin Suo
menlinnan upseerikerhossa 3. 6. 1958 mm. 
lahjoittajan edustajain läsnäollessa. 

Rannikkotykistöjoukko-osastojen lippu
jen pääkentän väri - koboltin sininen - on 
sama kuin Merisotakoulun ja jo aikoinaan 
Ruotsi-Suomen Armeijan Laivaston lipussa. 
Armeijan laivaston tykistöpataljoonia käy
tettiin tilanteen mukaan joko linnoituksissa 
tai laivoilla olevan merellisen tykistön mie
hitykseen . 

Lipun päätunnus on kullanvärinen viisi
kulmainen suljettu bastioonirintama, heral
dinen linnake. Keskuskuvion keskelle on si
joitettu Vaasan Rannikkopatteriston tun
nukseksi Vaasan kaupungin luvalla sen vaa
kunatunnus, Vaasa-suvun lyhde. Lipun kul
missa ovat rannikkotykistön aselajitunnuk
set, ristikkäiset tykinputket. Lipun korkeus 
on 80 cm ja leveys 95 cm. 

Vaikka Vaasan Rannikkopatteristo edus
taakin liikkuvaa tykistöä rannikkotykistös
sä, on yhdenmukaisuuden vuoksi lipussa sa
ma päätunnus muiden rannikkotykistöjouk
kojen kanssa. Heraldinen linnake muistutta
koon suojautumisen välttämättömyyttä 
myös liikkuvissa asejärjestelmissä. 

Lipun on suunnitellut lippu toimikunta, jo
hon kuuluivat eversti R Aaltonen puheenjoh-

KAIKKIA KUMISTA JA 
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tajana, Sotamuseon hoitaja maisteri P Tal
vio ja kapteeni H Ignatius sekä taiteilija B 0 
Heinonen. 

Jo neljännesvuosisadan ajan on patteris
ton lippu viitoittanut tykkiväen kulkua. Se 
on liehunut milloin Suomenlinnan valleilla 
milloin Vaasan Vapaudenpatsaalla ja kaduil
la tai ympäröivän maakunnan asutuskeskus
ten valtaväylillä. Tuhannet ja taas tuhannet 
suomalaiset nuorukaiset ovat vannoneet va
lansa sen edessä tai tehneet sille kunniaa lu
kuisissa paraateissa. Sen läsnäollessa on ko
hotettu eläköön-huudot isänmaalle tai -hil
jennytty kuuntelemaan ajatonta sanomaa. 

Lipun pienoismalli juhlistaa jo monien ko
tien ja yhteisöjen hyllystöjä kertoen omista
jansa komentajakaudesta, pitkästä työrupe
amasta joukko-osastossa tai erikoisansiosta 
sen hyväksi. Arvokkainta, millä lähtijää voi
daan saatella, on joukon lippu, joka symbo
lisoi niitä arvoja, joiden hyväksi poissiirtyjä · 
on uhrannut kenties elämänsä parhaat vuo
det. Kunnia kestävän palkka. 

Aikaa ei ole pystynyt uhmaamaan myös
kään patteriston lippu. Tuulet ja tuiskut ovat 
jättäneet siihen jälkensä. Lippu ei enää edus
ta ulkoisella olemuksellaan. Tästä syystä 
päätti patteriston johto uusia lipun. Asiassa 
käännyttiin lahjoittajan, Vaasan kaupungin 
puoleen. Kaupungin johto ratkaisi asian pat
teristolle myönteisesti. Uusitun lipun naulaus 
arvovaltaisine naulaajineen suoritetaan tule
van vuosipäivän juhlallisuuksien yhteydessä 
1. 12. 1983 . Vaasan Rannikkopatteristo 
marssii uusin ilmein kohti 2000-lukua. 

Maj. EKurka 

Bensiinin lisäaine 

-estää jäätymisen 
-poistaa karstaa 

Oy ALKO Ab 
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Varusmiestoimikuntatyö 
Vaasan Rannikkopatteristossa 
Toimiessani Vaasan Rannikkopatteristos

sa VMTK:n puheenjohtajana, olen törmän
nyt yllättäen suureen tietämättömyyteen va
rusmiesten keskuudessa. Mikä on VMTK:n 
tehtävä ja tarkoitus meidän patteristossam
me? On ollut epäselvyyttä, mitä VMTK ly
henne yleensä pitää sisällään. Tätä edellä 
mainitsemaani epäkohtaa olemme 
VMTK:ssa pyrkineet korjaamaan uusille 
Vaasaan saapuville alokkaille jaettavana 
informaatiovihkosella. Vihkosessa esittelem
me Vaasan Rannikkopatteristoa, VMTK:n 
työtä ja yleensä palvelukseen liittyviä asioita. 
Samalla pyrimme saamaan innokkaita ja ak
tiivisia VMTK:n toimihenkilöitä mukaan toi
mintaan, sillä VMTK täyttää päätehtävänsä 
varusmiesten olojen parantajana ainoastaan 
silloin, jos sen toiminta on varusmiehistä 
lähtöisin ja VMTK:lla on varusmiesten luot
tamus. 

Erääksi VMTK:n työkentäksi katsoisin va
rusmiesten aktivoimisen. Varusmiehet ovat 
sangen passiivisia ja välinpitämättömiä tuo
maan esille palvelukseen liittyviä epäkohtia 
ja ongelmia. Osasyyksi passiivisuuteen olen 
havainnut tietämättömyyden lisäksi sen, että 
kyllä ne aamut vähenee vähemmälläkin paa
saamisella. Ei ajatella sitä, jos jokin havaittu 
epäkohta on tullut esille, eikä sitä kenties ke
ritä korjata juuri omana palvelusaikana. Pie
nikin epäkohdan korjaus voi auttaa seuraa
vaa ikäluokkaa luomaan viihtyisemmän pal-

Fogelfors Hus 
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velusympäristön. 
VaaRPsto:n sijainti Vaasan keskustassa 

on omiaan myös luomaan passiivisuutta va
rusmiesten keskuuteen. On helppo astua ulos 
portista varuskuntavapaalle, ja unohtaa pal
velukseen liittyvät ongelmat olut-tuopin ää
ressä. Kaukaa Vaasaan saapuneet varusmie
het ovat kokeneet vapaa-ajanvietto-ongel
man tärkeänä. Melkein ainoa tapa viettää il
taa on mennä istumaan elokuviin tai ravinto
laan. Jos siis haluat mennä jonnekin palve
luksen jälkeen, niin sinulla pitää olla rahaa, 
mitä varusmiehillä tunnetusti ei ole paljon 
käytettävänä. Sotilaskoti on tietysti tärkeä 
henkireikä varusmiehelle, mutta pelkkä soti
laskoti ja pingispöytä ei riitä nuorelle . ener
giaa uhkuvalle miehelle. 

YilUSftlllffl>DIBtm.t. Y.u&UI ~.t.ft!:RI.8tca 
~IOS6.l 
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~taja ---
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~olrtajieo edutaja 
kokelaiden • 

Yaaaao Jlannikkopatteriataa Yu-uaiaatoiaik\mllan 
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Näihin ongelmiin mm. yritämme Varus
miestoimikunnassa löytää ratkaisun. Mutta 
varuskuntamme on rakennettu 1800-luvulla, 
jolloin ei kiinnitetty huomiota tämänlaatui
siin asioihin, ja vallitsevan tilaongelman rat
kaiseminen on vaikeaa nykyisissä varuskun
nan tiloissa. 

Lopuksi sanoisin, että sinä itse voit olla 
mukana luomassa parempia varusmiespal
velusolosuhteita, osallistumalla aktiivisesti 
VMTK:n työhön tai ideoimalla VMTK:n 
toimihenkilöitä antamalla heille ongelmiasi 
purtavaksi. 

Hyvää vuoden loppua kaikille tasapuoli-
sesti. VMTK:n pj. alik. T Räty 
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Klo 18.30-0.30 

Do The KY 

URASAN 

RBcr,,11 
Raastuvank. 31 puh. 961-122316 

7 



Tietoa rintama- ja 
sotaveteraani toiminnasta 
Kun lehtemme lukijakunnan huomattaval

la osalla on näkemys, mutta ei kokemusta 
Rintama- ja Sotaveteraanien joukkoesiinty
misistä ja yhdistystoiminnasta, niin toivotta
vasti niille henkilöille, joilla on mielenkiinto 
asiaan tutustua, tämä pakinaluonteinen se
lonteko avaa uusia totuuspohjaisia näköalo
ja. 

Sitä, miksi yleensä sotaveteraanien ja so
tainvalidien jäsenjärjestöt muodostuvat, ei 
tässä ole tarkoitus käydä käsittelemään, 
mutta yleensä tarve veteraanien veljesapuun 
syntyy silloin, kun sodat päättyvät vastoin 
sodan aloittaneen politiikan tavoitteita ja 
hallitukset vaihtuvat rauhanehtojen mukai
siksi myötäkulkijoiksi ja sotaan osallistu
mattomat ryntäävät jakamaan siitä syntyviä 
mahdollisia poliittisia voittoja. Viimeksimai
nittu lienee syy siihen, että maailman vete-

raaniliitoissa on liittojäseniä lähes kaikista 
Euroopan itsenäisistä valtioista. 

Suomessa veteraanijärjestöjen perustami
sen tarve muodostui pääosiltaan puhtaasti 
taloudellisista syistä, joihin johtivat sodan
jälkeiset valtakunnalliset olosuhteet sotakor
vauksineen ja jälleenrakennuksineen ja jois
ta selvittyään valtakunnan päättäjät, poliitti
set vaikuttajat unohtivat tekijät. Monen ve
teraanin mielestä yhden kokonaisen vastuu
nottaneen miessukupolven, josta vaikuttavin 
osa oli sodan olosuhteissa oppinut tyyty
mään vähään ja rauhan palattua suostui 
muun muassa siirtotyöläisen osaan, joka 
edellytti irtonaista liikkumista valtakunnan 
eri osisa työpisteestä toiseen. Työpisteen val
mistuttua voi toisen työn alkuun jäädä pit
kiäkin työttömyyskausia ilman korvauksia, 
joka johti totaaliseen köyhyyteen. 

Kurssipuukkojen erikoistoimittaja 

~ 
; ROVANIEMI ,.-----. 
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Tämän valtakuntaköyhien armeijakunnan 
muodostivat parhaassa miehuusiässä olevat 
toimihenkilöt ja työläiset, jotka huomasivat 
viettäneensä useita vuosia sodissa ja hyvin
kin pari-kolme kertaa saman ajan kolutes
saan yhteismajoituksiin kyhätyissä para
keissa erilaisten rakennustyömaiden aitaus
ten sisässä. Perheen perustaminen ja vakinai
seen asuinpaikkaan asettuminen ei asunnon 
puutteen vuoksi suonut suuriakaan mahdol
lisuuksia. Asuntotilanteesta huolimatta per
heitä kuitenkin tuli muodostettua, joista ns. 
suuret ikäluokat ovat muistuttamassa. 

Perheitten lukumäärän lisääntyessä ja per
hekoon kasvaessa asuntokysymys oli ratkais
tava. Huomattavan avunpulman ratkaisemi
seksi loi suomalainen talkoohenki. Veteraa
nit perustivat talotalkoo-osastoja, joissa eri 
ammattimiehet pystyivät auttamaan toinen 
toistaan. Näin ovat syntyneet suurimmalta 
osaltaan ns. asevelikylät. Suurimmilla paik
kakunnilla vähävaraisemmat veteraanit pe
rustivat asunto-osuuskuntia ja eräissä ta
pauksissa asunto-osakeyhtiöitä. Silti ei asun
topulmat tahtoneet ratketa, sillä aina jäi vä
liinputoajia, jotka eivät mahtuneet jouk
koon. Tarvittiin suurempia yhteenliittymiä, 
jotta valtiovalta havahtuisi ja avaisi auttavan 
kätensä. Ensimmäiset yritykset veteraanien 

asuntoliitoksi lienee tehty viiskymmenluvun 
alkupuolella, mutta ensimmäinen Rintama
miesten Asuntoliitto on kirjattu 29. 9. -57, 
joka muutettiin Rintamamiesten Asunto- ja 
huoltoliitoksi 17. 5. -62, joka taas puolestaan 
muutettiin eli perustettiin uudelleen Suomen 
Sotaveteraaniliitoksi 25 . 4. -64. 

Lukija voi ehkä ihmetellä, miksi nuo perus
tamiset, muutokset ja uudelleenperustami
set. Sitä sopiikin kysyä, mutta vastauksen 
antaminen ei käy noin vain yksinkertaisesti. 
Eräs osa vastaukseksi lienee, että valtioval
taa herätellessään veteraanit herättivät jota
kin, mutta se ei tullut avokäsin auttamaan, 
vaan tarvittiin Suomen oloissa ja veteraa
neista kyseenollen tavattoman voimakkaita 
joukkoesiintymisiä, ennenkuin käsi jotenkin 
aukesi. 

Vaasassa veteraanit ovat yhdistyneet sa
moissa merkeissä kuten muillakin paikka
kunnilla. Voimakkaammin, jäsenmääränsä 
suhteen, ennen Vaasan Rintama- ja Sotave
teraanit r.y:n perustamista 29. 9. 1967, toimi 
Rintamamiesten Asunto- ja tukiliiton Vaa
san osasto 267 jäsenellä ja Sotaveteraanien 
Vaasan osasto 160 jäsenellä. 

Perustamisensa yhteydessä Vaasan Rinta
ma- ja Sotaveteraanit peri edeltäjiensä tehtä
vät ja aatteet, joista näkyvimmäksi tuloksek-
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si muodostui veteraanitalon rakentaminen 
Suvilahteen v. 1971. Toisen veteraani talon 
rakentaminen jäi aluksi suunnitelmaksi, sillä 
kaupunki osoittiu sille tontin Ristinummelta, 
jonne se valmistui v. 1982 eli 11 vuotta en
simmä isen yrittämisen jälkeen. Toisen talon 
valmistuminen jäi veteraanien sisunnäytteek
si. Asuntokysymysten suhteen sillä ei enää 
ollut sanottavaa merkitystä veteraaneille , 
joitten perhekoot eivät vastaa Aravarahoit
teisten asuntojen vaatimuksia. 

Vaasan Rintama- ja Sotaveteraaneihin 
kuuluu nykyisin noin 1000 rintama- tai sota
veteraanitunnuksen omaavaa naista ja mies
tä. 

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tarkoi
tuksena on, että se toiminta-alueellaan antaa 
veljesapua ja huoltoa sekä henkistä tukea so
taveteraaneille ja heidän perheilleen, joita on 
kohdannut sairaus tai taloudelliset vaikeu
det, ylläpitää yhteenkuuluvaisuustunnetta ja 
yhteisvastuuta jäsenistön keskuudessa sekä 
valvoa ja edistää sotaveteraanien sosiaalisia 
ja yleisiä taloudellisia etuja. 

"Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen hy
väksyköön sen johtokunta jokaisen hyvä
maineisen henkilön, joka 

- kutsuttuna tai 
- vapaaehtoisesti on suorittanut ase- tai 
muuta palvelusta sotiemme aikana 

Juoksujalkine kaikille alus
loille. Leveä varvas1ila 

Nailon, nahkavahvi kkeel 

Musla, Bio-profiilipohja 

280 g 

JO 

- ja joka hyväksyy yhdistyksemme tarkoi
tusperän". 

Jäsenanomukset voi käydä jättämässä täs
sä lehdessä toisaalla ilmoitettuun osoittee
seen . 

Veteraaniyhdistysten toiminta on toki 
muutakin kuin pelkkää avustusta, huoltoa ja 
varojen keräämistä. Voidaan esimerkiksi sa
noa, että Vaasan veteraanit ovat viimeisten 
lähivuosien kuluessa piirtäneet oman paikka
kuntansa Suomen kartalle näkyvästi järjestä
mällä Vaasaan Suomen Sotaveteraaniliiton 
liittokokouksen liittojuhlineen 1982 ja Suo
men Veteraanijärjestöjen valtakunnallisen 
kirkkopyhän 1983. Näihin kahteen juhlaan 
on ottanut osaa n. 18.000 henkilöä kautta 
Suomen. Juhlien esiintyjien joukossa on ol
lut sekä valtiovallan, että kirkkojen vaiku
tusvaltaisimpia henkilöitä. 

Suurten väkijoukkojen kokoaminen ei si
nänsä ole niin merkittävä saavutus, mutta 
väen huoltaminen onkin kysymys sinänsä. 
On itsestään selvää, että veteraanien omat 
voimat eivät sellaiseen riitä . Siksi onkin 
avunantajille ja myötäeläjille, kuten Vaasan 
Rannikkopatteristolle annettava vilpittömät 
kiitokset ja eritoten juuri niille henkilöille, 
jotka ovat joutuneet uhraamaan omaa ai
kaansa meidän hyväksemme. 

Onni Rajaheimo 

U rhoollisuusmitali 
Lepän Anselmi oli tullu loppiaasen alla 

kaupunkihin pitkäkripaases käymäs . Pökkä
sin miästä vastahan ylätorilla ja hihkaasin 
jotta 

- Terve, vanha rintamakälttäri . . . 
kaffillen, kaffille ny tiätysti, n'otta saarahan 
muistella niitä entisiä . . . vaikka mentääs 
tuahon kauppahallin pikku kuppilhan. 

- Khiih khiih khiih ... 
Se oli Anselmin nauramistapa jo silloon 

jatkosoran aikanakin. Se kihinä vaan oli 
säilyny entisenä. Mutta muutoon oli miäs 
ränstyny ku riihikonehen läpi päästetty, niin
kun täs ittekukin. 

Ja kun me sitte kaffia ryystimmä, niin 
alootin jotta 

- On totta viä ollu pyhiä kyllääntymishen 
asti. 

- Joo, myänti Anselmi tapansa mukha 
hiliaa ja harvahan, - mutta loppuupa se ny 
huamenis . 

- Aivan, mä sanoon, - ittenääsyyspäi
västä se rulianssi aikoo, silloon jaettihin pre
mikoota roppakaupalla. Saikko sä? 

Anselmi nauraa kähäji taas. 
- Kuinka minä? Enhä m'oo ansaannu .. 

nuarena ajoon meijäriautua . . . ja sitten 
vaan tavallisena möhkämiähenä ollu. 

Anselmi katahti mua niinkun arvellen, 
mutta sitte taas kihahutti ja hörppäs kaffia 
päällen. 

- Mutta urhoollisuusmitali mulla kyllä 
on, eikä s'oo mikään tuttavuusmitku ... 
plakaattikin on itte Mannerheimin allenkir
joottama, khiih khiih khiih . 

- Älä helkutis, mä innostuun, - sen kor
valla kuule kalpenoo nämä nykyhelyt. Kuin
ka sait sen? 

Ja kun Anselmi oli etukäthen kylläksensä 
sillen asialle ~auraa kihuuttanu, se rupes kiu
sallisen hiliaasella äänellä ja harvaksensa toi-

SE Ii" \lU\!A 
SIELLA
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mittamha jotta 
- Silloon neljäkymmentäkaks m'olin Ru

kajärvellä Tunkuantiän varres asemis. Ja tuli 
mettumaariautto. Ekkä sinä usko, kuinka 
mun valtas lapsellinen kotoikävä, oikea hin
ku, kun siälä linjoollakin oli se hiliaanen 
kausi. 

- Taisit olla pelkäämätöön miäs? mä kes
keytyin. 

- Minä? Pelkäämätöön, huh! Minä pel
käsin aina, yällä ja päivällä. Ei siälä varma
han toista niin arkaa miästä ollukkaan. 

- Älä höpäjä, mä häkeltelin, - urhoolli
suusmitalikin ... älä venkoole. 

- Noo kattos, sen kotoikävän tähre sain 
komppanianpäälliköltä luvan lähtiä taa Ru
kajärven kylähän mettumaariauttua viättä
mähän, kun siäl'oli kanttiini ja sai toimitella 
kaverien kans. Mutta hemmetti, sinne men
nes tuli toinen kiusa, mun rupes tekhö miäli 
viinaa niin hiukaasevasti, n'otta syräntä kar
vasteli. Voi voi, mistäpä sitä siälä, et mis
tään. 

Kumminkin, sattuupas mukavasti. Siälä 
kanttiinis istuskeli Lehtikallion Veikko. Ja 
rupes heti manaamha jotta 

- Keles kuule tana, tuas pihas on mulla 
kuarma-auto täyres ammuslastis. Tämä on 
jo neljäs tovi viikon sisällä, kun mun pi
tää ... helvetti soikoho! Ja joka kerta tua 
neuvostopiru antaa kamalan kranaattiryä
pyn, kun ajan Rukajärven harjulta alaha 
etulinjaa kohri. Se näköö suarahan siihen 
tiälle. Voi viätävä, jospa joku muu kuskaas 
tämän lastin, niin antaasin vaikka ainuan ja
loviinapottuni ... tuala auton kopis se on. 

- Selvä se, mä sanoon, - tuas on käsi. Ja 
se pullo heti tänne! 

Niin lährin, onnetoon. Ja ku laskeennun 
sen vaarallisen kuarman kans sitä harjun itä
rintehen hualtotiätä, niin . . . voi taivasten 
tekijä! Venäjän poika vetääsi hornan tuutis-

• VALOA JA ÄÄNTÄ 
• PA VUOKRAUS 
• KULJETUS 

u D 111 E 
Vöyrinkatu 21 , puh. 961-120015 Vaasa 
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ta pellit auki, tykistön suarasuuntauksella 
vaan. Siinä samas kaikki ympärilläni oli yh
tenä meluna ja mylläkkänä ja tanner aiva lei
luu allani . 

Hätäpäis sukellin kopista ja ryämiin auton 
alle. Ja ku minuutin verran siälä makasin 
suullani, mä niinku huamaattin jotta 

- Mitä minä ny ... ammuskuarma pääl
läni! 

Ja pelko ajoo mua taas. Kiipaasin takaasi 
koppihin, ku muuta pakotiätä kranaattisei
nän takia ei ollu, painoon ykkösen silimähä 
ja lasketin niin palio ku masiinasta lähti lä
pitte tulimyrskyn alaha ... ja perillenpäs tu
lin. Ja voit arvata, jotta ku mättähällen pää
sin, niin kyllä jallu maistuu. 

Mutta se mun ajotonttuulu oli hyvin nähty 
meirän etulinjaharjulta. Ja sitte parin viikon 
päästä käsky everstin puhutteluun. 

Silloon mä vasta pelkäsin, jotta rangaastus 
tuloo, kun arkuuttani pirätin ammuslastin 
vihollisen maalitauluksi ja kaiken kukkurak
si puikkasin piilohon auton allen ku jänis. 

Mutta et usko enkä uskonu minäkään. 
M'olin ku mettäpöllöö, kun se eversti tuli hy
myyllen kättelemhän, kiinnitti rintahani ur
hoollisuusmitalin ja luki Mannerheimin pa
perista jotta 

- Kolmen upseerin, silminnäkijän, yhtä
pitävän toristuksen mukhan tämä sotamiäs 
osootti vihollisen ankaran tykistökeskityksen 
alueella ihaaltavaa urhoollisuutta kuljettaes
sansa täyres ammuslastis olevaa kuarma
autua. Siinä auton mentyä epäkuntohon tä
mä rohkia sotilas mitään pelkäämättä ja her
monsa täysin halliten ryämii auton allen, 
korjas vian ja ajoo vaarallisen kuarman kyl
mäverisen rauhallisesti tuli-iskualueelta etu
linjan tuntumhan tulisuajahan. Onnitte
len ... khiih khiih khiih. 

Härmän Koostaa. 

Papin 
näkökulmasta 

Varusmiespappina t01m1mmen Vaasan 
Rannikkopatteristossa on ollut mielenkiin
toista ja vaihtelevaa. Olen hyvin kiitollinen 
siitä, että minun ei ole tarvinnut tehdä työtä
ni etäällä varusmiehistä - kuin muottiin va
lettu papinrooli jatkuvasti harteillani. Varus
miehet ovat ottaneet minut vastaan toveri
naan. Pappia ei ole vierastettu. Olen siitä_kii-

tollinen, sillä se on helpottanut työtäni. Teitä 
on ollut helppo lähestyä. Toivon, että teidän
kin on ollut helppo lähestyä minua. 

Arvostan sitä, että olette puhuneet asiois
tanne avoimesti. Papin paikalletulo ei ole 
siistinyt juttujanne, vaan olette jatkaneet re
hellisesti omaa linjaanne. Uskonnollisuus ei 
teistä ole juuri näkynyt. Olette vain harvoin 
puhuneet uskonasioista. Siinä suhteessa olet
te olleet perin suomalaisia; uskonasiat koe
taan niin henkilökohtaisina, ettei niistä "toi
toteta" muille. Useimmat kokevat ne asiat 
tärkeinä, mutta ne pidetään syvällä omassa 
sisimmässä. Omaa uskoa ei pidetä niin erin
omaisena, että sitä pitäisi esitellä muille. 
Tietty pieteetti näissä asioissa on varmasti 
paikallaankin. Viittaan tässä Jeesuksen sa
noihin siitä, kuinka ensimmäiset tulevat vii
meisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. 

On kuitenkin turvallista, että vaikka tun
nemmekin itsemme huonoiksi, Jumala hy
väksyy meidät silti. Meidän ei tarvitse olla 
sen parempia kuin olemme. Saamme lähes
tyä Häntä armahdusta anovina, mutta luot
taen pelolta Jeesuksen sanoihin: "Ole turval
lisella mielellä, sillä sinun syntisi annetaan si
nulle anteeksi". 

Varusmiespappi 
korpr. Kari Laaksonen 

Suomen Puolustusvoimien 
salainen ase 

kautta vuosisatojen: 

•• 

VAASAN LEIPA 

V AASA N MYLLYSTÄ 
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Varusmiespalvelus -
rasite vai kasvattava kokemus 

Meidän nuortenmiesten varttuessa aikui
seksi ja aloittaessamme omaa elämäämme, 
meidän mieltä painaa pelko varusmiespalve
luksesta . Tuo kauhea paikka, armeija , on 
meidän edessämme jonakin päivänä. Kave
reiden kertomat huikeat jutut ja kokemukset 
lisäävät kammoamme armeijaa kohtaan. 
Jotkut meistä "kuittaavat" tämän siviilipal
velulla, mutta suurin osa astuu "urheasti va
visten" palvelukseen. Alussa, parina ensim
mäisenä viikkona, armeijan rytmi ja pikku
mainen täsmällisyys vaikuttaa täysin "sim
putukselta". Myöskin kavereiden jutut tun
tuvat karulta todellisuudelta. Armeija käsi
tetään ylimääräisenä rasitteena. 

Tätä se ei kuitenkaan ole, vaan erittäin 
kasvattava ja opettava koulu, jonka huo
maamme hyvin pian. Niin minäkin, kuin lä
hes kaikki palveluksensa aloittaneet kokevat 

tämän etsiessään vastauksia kysymyksiin: 
Minkä takia, mitä järkeä, miksi näin .. . ? 

Varusmiespalvelusaika on lyhyt ajanjakso 
elämässämme, mutta erittäin hyödyllinen. 
Me opimme täällä täsmällisyyteen, sekä kun
nioittamaan muita ihmisiä ja ottamaan hei
dät myöskin huomioon - huomaamme, että 
emme ole yksin. 

Täällä oppimamme asiat ja koetut tapah
tumat on helppo hyödyntää omaksi eduk
seen siviilimaailmassa. Tästä ajasta kannat
taa ottaa hyöty irti, eikä jäädä ns. väliinpu
toajaksi, jotka kokevat palveluksen rasittee
na. 

Varusmies, sinun päätettävissäsi on, onko 
tämä täysin hukkaan heitettyä aikaa, vai 
opitko ja omaksutko elämässä tarvittavat pe
rusasiat täällä - "intissä". 

Korpr. Laukkanen 

SEHÄN ON ~ELVA' E1TE~ 

AlAlrELE AIWA NA\~lA ... 
-MUTA Al~A 1'uN AJA-lT'ElEN, 

AJAlrELEtJ NAUIA. 

14 

Varusmieskulttuuria, onko sitä? 
Asiaa pohdittiin Oulussa 3.-4. 9. Varus

miesliiton kolmansilla kulttuuripäivillä. Etu
käteen ilmottautui 150 enemmän tai vähem
män kultturelliä varusmiestä 20:stä eri varus
kunnasta . Todellisuudessa alueella liikuskel
lut väkijoukko oli huomattavasti pienempi, 
liekö syynä AUK:n alkamisiin liittynyt vii
konloppuvapaa. Ken nyt tuhlaisi ''velviään' ' 
kulttuuriin. 

Päivillä erottui kaksi suurta: musiikki ja 
valokuvaus, jotka valtasivat suurimman 
osan kokonaistarjonnasta. Estradille löytyi 
pari keskiraskasta rockia suoltavaa kokoon
panoa, joiden kappaleiden sanoituksista 
saattoi havaita SA-INT:n iskemän leiman. 
Mainittakoon erään yhtyeen nimi: Kertasin
ko. Ei ole vaikeaa arvata millaisissa oloissa 
bändi lienee perustettu. 

Valokuvanäyttely esitteli varusmiehen elä
mää eri näkökulmista katsottuna, sen valoi
sia ja vähemmän valoisia puolia. Valokuvaus 
näyttää olevan hallinnassa, sillä siksi korkea
luokkaisia teoksia oli tilaisuudessa esillä. 

Päivien ydin löytyi Oulun opettajankoulu
tuslaitoksen eräästä luentosalista se,minaarin 
muodossa. Otsikko "armeija henkisen kas
vun ympäristönä" loihti esiin aivojen sokke
loista mitä mielenkiintoisimpia kysymyksiä, 
jotka ajanvähyyden ja erittäin vahvojen 
alustusten takia jäivät käyttämättä. Alustuk
sia kuultiin kolme: majuri Apajakarin, Poh
jolan poikakodin johtajan Seppo Saloran se
kä VMTK:n lääketieteellisen asiantuntijan 
Jukka Pihlasvaaran mielipiteet ko. asiasta. 

Majuri Apajakari jakoi varusmiehet kah
teen ryhmään: kielteisesti ja myönteisesti 
suhtautuviin. Ensimmäinen ryhmä menes-

P O R 1 ■ 

■kalmaaautaay 
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tyy, sopeutuu ja ylenee helposti . Heille pal
velusaika on rakentava ja henkisesti kehittä
vä kokemus, todellinen miesten koulu . Kiel
teisesti suhtautuville palvelus tuottaa hanka
luuksia. Se näkyy ja tuottaa päänvaivaa esi
miehille ja koko armeijalaitokselle. 

Seppo Salora totesi nuorten ongelmien 
vain tiivistyvän armeija-aikana, mikä aiheut
taa rangaistuskierteen. Hän väläytti ajatusta 
erityisestä ongelmanuorten palveluspaikasta, 
jossa heidän vaikeuksiinsa perehdyttäisiin ei
kä kierrettä pääsisi syntymään. Suurin syy 
palveluksesta vapauttamiseen ovat psyykki
set ongelmat. 

Jukka Pihlasvaara kiinnitti erityistä huo
miota virkistävän vapaa-ajan puutteeseen, 
mikä on omiaan keräämään paineita, jotka 
purkautuvat luvattomina poissaoloina tai 
järjettömänä väkivaltana. Varusmiesten 
henkinen elämä rajoittuu useimmin sotilas
pastorin tunteihin, satunnaisiin juhliin ja 
seksi- ja väkivaltaelokuviin. Mm. kulttuurin 
tekemiselle ei löydy aikaa eikä mahdollisuuk
sia. 

Kokonaisuutena kulttuuripäivät, seminaa
ria lukuunottamatta, antoi hieman vaisun 
kuvan tämänpäivän "inttiläisten" harras
tuksista ja vapaa-ajan vietosta. Passivoiko 
armeija? Kuinka harrastukset jatkuvat mah
dollisen tauon jälkeen? Miten vapaa-aikaa 
voitaisiin monipuolistaa? Tässä muutamia 
kysymyksiä pohdittaviksi. Ehkä seuraavat 
kulttuuripäivät tuovat jo parempia viestejä 
harrastustoiminnan lisääntymisestä: siihen 
vain tarvitaan tekoja. Voitko sinä osallistua? 

Korp. J. Piippo 

Satakunnan 
Liikenne Oy 

Puinnintie 8, 28360 Pori 36 
Puh. 939/21 222 
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Jarmo ja levytangot- kuntosalin tuttu pari. 

Jarmo Virtanen - voimannoston 
MM-kisojen pronssimitalisti 

Jarmo Virtanen 3. patterilta on tuttu mies 
monille penkkiurheilijoille, sekä ennen kaik
kea voimannoston harrastajille, sillä hän on 
saavuttanut lajissaan runsaasti niin kansallis
ta kuin kansainvälistä mainetta. 

Jarmon harrastus alkoi noin 13-vuotiaana, 
jolloin hän osallistui voitokkaasti ensimmäi
seen kilpailuunsa. Luonnollisesti hyvä me
nestys kannusti Jarmoa harjoittelemaan en
tistä määrätietoisemmin, ja pian alkoi syntyä 
myös tuloksia. 15-vuotiaana hän teki jalka
kyykyn Suomen ennätyksen alle 20-
vuotiaiden sarjassa. Tähän mennessä hän on 
jo saavuttanut kaiken kaikkiaan viisi Suo
men mestaruutta alle 20- ja 23-vuotiaiden 
sarjoissa. Jälkimmäisessä sarjassa Jarmo on 
vienyt nimiinsä myös kaksi Pohjoismaiden 
mestaruutta. Hyvät saavutukset nuorissa se
kä viime keväänä senioreiden Suomen mesta
ruus, nostivat hänet maajoukkueeseemme. 
Kevään Euroopan mestaruuskilpailuissa saa
vutettu hopeamitali alle 75 kg:n sarjassa 
osoitti, että Jarmo on oikea mies edusta
maan maatamme kovissa ulkomaisissa kil
pailuissa. 

Marraskuussa Jarmo saavutti uransa tä
hän astisen huipentuman - pronssimitalin 
Göteborgin maailmanmestaruuskilpailuissa. 
Yhteistuloksessa hän hävisi voittajalle 12,5 
kg. Tulevista suurkilpailuista Jarmo mainit-
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see alle 23-vuotiaiden MM-koitoksen joulu
kuussa. 

Jarmo harjoittelee 5-6 kertaa viikossa. 
Hänellä ei ole varsinaista valmentajaa, vaan 
hänen setänsä neuvoo tarvittaessa. Harjoitu
sohjelman Jarmo suunnittelee itse ja sen lä
piviemiseen kuluu päivittäin kolmisen tuntia. 
Lajiharjoittelun ohella Jarmo huolehtii pe
ruskunnostaan mm. pyöräilemällä, metsä
töillä, sekä "mietomaiseen" tapaan juoksen
telemalla soilla . 

Kova ja tunnollinen harjoittelu tuo muka
naan tietysti hyviä tuloksia. Hänen paras no
teerauksensa jalkakyykyssä on 300 kg, penk
kipunnerruksessa 175 kg sekä maastavedossa 
302 kg. Harjoituksissa saavutettu yhteistulos 
777 kg on runsaat kymmenen kiloa parempi 
kuin tämän hetken EE. Kilpailuissa Jarmo 
on saavuttanut yhteistuloksen 760 kg, joka 
tapahtui syksyn MM-katsastuksissa. 

Jarmo asuu Kristiinankaupungissa ja hän 
edustaa paikallista IF Länkeniä. Tämän 
vuoksi VaaRPsto tuntui paremmalta vaih
toehdolta palveluspaikkaa arvioitaessa kuin 
Lahden urheilujoukot, jonne hän saavutus
tensa perusteella olisi luonnollisesti kuulu
nut. 

Toivotamme hyvää menestystä jatkossa
kin. 

Alik. Kärnä 

Aliupseerikurssin 
oppilaskunta 

Kuten kaikissa muissakin kunnon oppilai
toksissa on kouluneuvostoa, kiltakuntaa, yli
oppilaskuntaa jne. niin myös Vaasan Ran
nikkopatteriston aliupseerikoulussa on ikio
ma oppilaskunta. 

Koulun oppilaista on demokraattisen huu
toäänestyksen perusteella valittu oppilaskun
nan hallitus, joka sitten parhaan kykynsä ja 
annettujen edellytysten puitteissa toimii. Op
pilaskunnan tehtävät ovat moninaiset, mutta 
kaksi laajempaa kokonaisuutta ovat Porras
tus-lehden tekeminen ja kurssijuhlan järjes
täminen. 

Porrastus-lehden tekemiseen osallistuu ko
ko kurssi mm. hankkimalla ilmoituksia ja 
keräämällä kuvia sekä juttuja. Päävastuu 
lehdestä on kuitenkin toimituskunnalla. 

Kurssijuhla järjestettiin puolikurssi-vai
heessa Vaasan toimiupseerikerholla. Oppi
laiden järjestämän ohjelman lisäksi tilaisuu
dessa valittiin mm. kurssin mussukka, nipo, 
hitsi, häirikkö ja varsinaisena uutuutena va
littiin kurssille oma E. T. Hauskan ja rentout
tavan illan aikana lahjoitettiin kurssipuukot 

o~ K\'UÄ PAIC~o lJStOA 
Ellei AL.o ~ \L.A ALlA ~ 
L'1'M1"P'rLVÄÄLlÄ 
OLE HUOT"A ERoA 

~<>I~ EITÄ L'f'IH',-
P'r'LVÅ·4~ 
PÄÄ\~A· o~ 

VALOA. 

patterin päällikölle, kouluttajille sekä apu
kouluttajille. Tilaisuudessa esitettiin myös 
kurssin tekemä video-filmi Örön linnakkeel
ta, jossa kurssi oli ensimmäisellä ampumalei
rillään. Näin oppilaskunta pääsi laajenta
maan toimialaansa myös filmi-tuottajien 
alueelle. 

Kurssin aikana ovat oppilaat päässeet ko
keilemaan näyttelijän lahjojaan muuallakin 
kuin loma-anomuksen esittämisen yhteydes
sä. Olemme esittäneet taistelukohtauksen 
Wasa Teaterin Richard 111 -näytelmässä, jos
ta oppilaskunta on saanut hiukan helpotusta 
myös taloudelliseen tilaansa. 

Oppilaskunnan ohjaajana on toiminut ltn 
Mäkinen puolikurssiin asti, jolloin hän siir
tyi 2. Patterin päälliköksi. Hänen jälkeensä 
ohjaajana on toiminut ltn Kurvinen. Ohjaa
jan tehtävä on neuvoa ja ohjata oppilaskun
nan työtä ja olla henkisenä tukena tässä auk
toriteettien maailmassa. Kyseiset ohjaajat 
ovat olleet korvaamattomia oppilaskunnalle. 

Oppilaskunnan hallitus 11/ 83 : puheenjoh
taja opp Staff, varapuheenjohtaja opp. Piip
po, sihteeri opp. Nisumaa, rahastonhoitaja 
opp. Rintala, jäsen opp. Kärnä, jäsen opp. 
Auer. 

Terveiset oppilaskunnan hallituksen puo
lesta 

Korpr Rintala 
rahastonhoitaja 
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Hetki elämästä 
Arkku lasketaan hissiin. Pappi puhuu ja se 

alkaa vajota hitaasti kohti viileää multaa, 
kohti matojen valtakuntaa. Kymmenen ki
väärin kymmenen laukausta kuuluvat kym
menen kertaa. Arkku on pohjassa. Ihmiset 
laskevat seppeleitä ja kukkia. Jotkut itkevät. 
Miksi? Miksi pitää itkeä? Siksikö, että mato
jen pitää syödä ensin arkku päästäkseen na
kertamaan kenraalin pehmeän mädännyttä 
lihaa. Ei. He eivät itke siksi. He itkevät, kos
ka heille on niin opetettu. 

Aurinko kiehuu kuumuutensa. Sama au
rinko, joka tuntee itkevät. Nuoren posti
merkkeilijän suolet valuvat hukkaan. Hän 
makaa tiheässä viidakossa. Selällään, koska 
hän oli siihen asentoon paiskautunut. Ei hän 
voinut valita, enää. Siniset silmät katsovat 
sotilaiden silmiin. Eivät he itke, hän itkee. Ei 
siksi, että hänelle olisi niin opetettu . Ei. Ma
tojen valtakunta ei ole vielä huolinut häntä 
nieluunsa. Se kiduttaa poikaa syleilyllään. 

Kärpäset laskeutuvat hänen muodottomil
le kasvoilleen. Syömään. Ne syövät lämmin
tä ja kylmää verta . Sotilaat katselevat elä
mää. 

He kaivavat kuopan. Eikä hän itke enää. 
Hymyilee. Ehkä. Sotilaat kantavat hänet 
madoille. Vääpeli ei sano enää mitään. He 
ovat hiljaa, ajattelevat ja tajuavat, että tuo 
lihakasa voisi olla heidän oma ruumiinsa. 

Viidakko on helvetti. Miinat. Ansat. Tark
ka-ampujat. Kaikki on heidän omaisuut
taan, elämäänsä, rakkauttaan, ei muiden . Ei 
edes matojen. Muilla ei ole oikeutta elää ja 
kuolla, näin. He ovat nuoria, mutta vanhuk
sia. He ovat oppineet elämän, ja voivat siitä 
luopua. Heillä ei ole vanhuuden ryppyjä, 
mutta ne ovat sisäpuolella. 

Aurinko ei jaksa enää katsella. He peittä
vät kuopan, mutta eivät jätä ristiä. Viholli
nen kaivaa kuolleita ja häpäisee heitä. Au
rinko itkee pilvessä. 

* * * 

Kirjoitus syntyi erään Vietnamin sodasta 
kertovan kirjan pohjalta. Se on hetken kuva 
tilanteesta, jossa nuori amerikkalainen soti
las elää viimeisiä hetkiään Vietnamin kuu
massa helvetissä ja siitä, kuinka erilaisissa 
olosuhteissa ihmiset kuolevat ja tulevat hau
datuiksi. 

Korpr Auer 

Alavuden 
ovet 
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Aamureinon 
havaintoja 
AUK:sta 

Nilkuttaessani reppu selässä kohti aamu
jentaloa, minulla ei ollut aavistustakaan, mi
tä seuraavat kuukaudet sisältäisivät. Huhuja 
tietysti liikkui runsaasti 4. patterista, mutta 
niiden ristiriitaisuuden perusteella ei voinut 
muodostaa selvää käsitystä kyseisestä pai
kasta. 

Ensimmäiset päivät tekivät selväksi, että 
aliupseerikoulu on koulu sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Sitä ei kukaan epäillyt kuitat
tuamme muutaman paksun oppikirjan. 

Selvitettyäni lukion viime keväänä, olin 
tietysti tyytyväinen siitä, että vapaa-ajan 
vietto kirjojen parissa vihdoinkin loppui. 
Nyt tuntui kumminkin siltä kuin olisi palan
nut takaisin samaan, josta oli juuri äsken 
päässyt eroon. Kyllä sitä vähän 'herkistyi', 
kun valkeni, että päiväohjelmat sisälsivät 
alussa lähinnä oppitunteja. Toisaalta se oli 
tervetullutta vaihtelua, sillä alokasaikana lu
kuisat marssit ja metsäreissut hallitsivat viik
ko-ohjelmia. Muistiinpanoja kirjoitettiin al
kuvaiheessa reilunlaisesti, jopa lähemmäs 20 
sivua päivässä. 

Kova kilpailu RTK:n paikoista aiheutti 
sen, että lähes koko patteri täysine eväskas
seineen oli lukulomilla koetta edeltävinä il
toina. Luokkien täyttyessä oli kuivaushuone 
tiiviissä käytössä. Hyvä, ettei paikkalippuja 
joutunut hankkimaan. Sillasäkkiin nojaten 

asioiden omaksuminen onnistuikin hyvin. 
Toisaalta kurssillamme oli oppilaita, jotka 
eivät välittäneet kokeista edes piirun vertaa, 
vaan opiskelun sijasta he tunsivat olevansa 
levytyksen tarpeessa . Parit "hylsyt" kokeis
ta ja kannustava varoitus "maitojunasta" 
saivat ihmeitä aikaan. Kukaan kurssimme 
oppilaista ei muuten joutunutkaan "diplo
mitykkimieheksi''. 

Aktiivinen urheilun harrastus on yleistä 
oppilaiden keskuudessa. Tästä ovat osoituk
sena lukuisat kiitettävät tulokset Cooperin 
testissä . 3000 metrin ylitys oli enemmänkin 
sääntö kuin poikkeus . Reilu kolmasosa kurs
silaisistamme anoi harjiotusvapaita. Melkein 
lajille kuin lajille oli edustajansa, aina hiihto
suunnistuksesta sulkapalloon . 

Sanonta "mies paikallaan" sopi niin tyk
ki-, keskiö- , tulenjohto- kuin viestilinjan 
kouluttajiin. Erikoiskoulutustunnit, jotka 
kulkivat kaavan teoria-käytäntö mukaan, 
tuntuivat mielenkiintoisilta, ja asiat omak
suttiin käsitykseni mukaan hyvin. Koulutta
jat eivät vähästä hikeentyneet, vaikka välillä 
varmasti tuntui, että monella oli vähän liian 
pitkät piuhat. 

Mutta läpi vaan ponnisteltiin kurssista, 
josta useimmille on jäänyt jälkeenpäin mu
kavat muistot. 

Alik. Kärnä 
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Minä ja Lantsarit 
eli Kuinka Rutiinimarssista Kehkeytyi 

YleV,Öittävä Kokemus 
Minulla oli ollut henkilökohtaisia-vaikeuk

sia jo pitkän aikaa, tarkalleen sanottuna vii
den kilometrin ajan. Kypärä kiristi ja klonk
sui päässä, rynnäri takoi ristiselkääni rytmik
käästi muodottomaksi massaksi ja rakkulat 
kantapäissäni loiskuivat vastenmielisesti. 
Kuudentoista kilometrin kilpamarssista oli 
vielä kuusi jäljellä, enkä uskonut selviäväni 
niistä. Olin ollut jo useamman kerran kypsä 
lopettamaan, mutta miehekkään seniili kou
luttajamme oli aina aavistanut tilanteen ja 
kannustanut lempeän isällisesti jatkamaan, 
kuten: 

- Muukkonen p . . . le, jos nyt simahdat 
niin ei ole kasarmille takaisin tulemista! 

Tai: 
- Muukkonen, töpinäksi, nyt ei ollakaan 

pullasutulla, saamarin moskamaha! 
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Moisen kannustuksen siivittämänä olin 
päättänyt ponnistella veriseen loppuuni asti . 
Laihemmanpuoleista lohdutusta toi se seik
ka, että muutkaan miehet eivät näyttäneet 
järin virkeiltä. Puuskutusta ja korinaa kuu
lui joka puolelta. 

Jo kouluaikaisista Cooper-testeistä tiesin, 
että jonkun piisin ajattelu auttoi huomatta
vasti etenemistä, niinpä ryhdyin nytkin ke
laamaan marssikelpoista piisivarastoani. Tu
los oli hedelmällinen; päässäni alkoi kumista 
ltävaltalais-Unkarilaisen Helmut Scheiss
reiberin "Tyrnäväläisen Ratavartijan Pa
rempi Juhannusmarssi", jonka kuulaat me
lodiat rytmikkäällä rumpujenpärinällä höys
tettyinä häivyttivät mielestäni marssin an
keuden. Kaikki sujuikin hyvin kertosäkee
seen asti, jonka monimutkaiset intervallit ja 

sokeri
liikkuvan • energiaa 

Ylätori - Övretorget 
Vaasa-Vasa 

puh. 961 - 121 500 tel. 

SUOI\'IEN VÄRI FINSKA FÄRG 
aksiomaattiset rytmivariaatiot suistivat mi
nut takaisin karuun arkeen. Voi että minua 
harmitti . 

Kaksitoista kilometriä. Voi herran piek
sut, eikö tämä lopu ikinä. 

Verensokerini oli jo niin alhaalla, että 
maanpetokselliset ajatukset alkoivat pyöriä 
päässäni . Kysyin itseltäni: mitä järkeä tässä 
hommassa on? Parhaassa työ- ja opiske
luiässä olevat nuorukaiset ramppaavat koko
naisen vuoden metsissä ja teillä päämäärät
tömästi, sen sijaan että kasvattaisivat koto
naan tulevaa veronmaksajapotentiaalia. 
Moinen haaskaus raastoi minut itkun par
taalle, kunnes päässäni naksahti. Tajusin 
hetkessä, ettei tässä tarvinnut olla mitään 
tolkkua, kunhan se on isänmaallista! Samas
sa minut täytti suunnaton patrioottinen tun-

nevyöry, joka kirvoitti huuliltani Delbert 
McClintonin pasifistis-militaristisen sonaatin 
"Piece of Liebuska". Riemukseni komppa
nia, joka oli koko kahdentoista kilometrin 
ajan hoilannut Eduard Griegin ikivihreää 
"Jänis istui maassa", otti uutuuden ilolla 
vastaan ja yhtyi lauluun. 

Viimeiset neljä kilometriä olivatkin sitten 
yhtä juhlaa. Pelloilla työskennelleet heinäha
tut kansoittivat tienvarret ja kannustivat 
meitä suurenmoisesti taputtaen ja yhtyen it
sekin lauluun. Onnen kyyneleet silmissämme 
lampsimme loppumatkan kuin hurmoksessa, 
ja suuri oli pettymyksemme, kun jouduimme 
lopettamaan marssimme. On ehkä turhaa 
mainita, että voitimme kilpailun ylivoimai
sesti, mutta tulihan mainittua. 

Ralf Blågröt, K.S . T .R. Y. 
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AUK:N SYYSLEIRI 
• • • • •• 
OROSSA 19- 21. 9. 

Harjoiteltuamme syksyn ajan sulkeisken
tällä ja maastossa tulenjohdon, keskiön ja 
tykkien välistä yhteistoimintaa ilman ainoa
takaan ammuttua laukausta alkoi kuivahar
joittelun samankaltaisuus ajoittain pitkästyt
tää. Tieto siitä, että Örön leirillä pääsisimme 
vihdoinkin ampumaan "kovilla", sai meidät 
suhtautumaan tosissaan vielä viimeisiinkin 
kehysharjoituksiin ennen leiriä. 

-Leirin lähtökohtana oli oletus, että soti
laallinen tilanne oli kiristynyt syyskuun aika
na, minkä vuoksi rannikkopuolustukse~ val
miutta oli kohotettava. Tehtäväämme Orös
sä kuuluivat rannikkorykmentti 8:lle, jolle 
meidät oli alistettu, annettujen alueiden val
vonta, linnakesaarten puolustaminen sekä 
meritse tapahtuvien hyökkäysten torjumi
nen. 

Kyseessä oli tulenkäytön yhteistoiminta
harjoitus, jonka tarkoituksena oli maa-, me
ri- ja ilmavoimien tulen yhdistäminen. Har
joitukseen osallistuivat Vaasan Rannikko
patteriston lisäksi Turun Rannikkotykistö
rykmentti, kiinteä rannikkotykistöpatteri , 
kenttätykistöä ja Helsingin Ilmatorjuntaryk
mentti. Merivoimia edustivat mm. tykkive
ne Turunmaa ja miinalaiva Pohjanmaa. Il
mavoimien mainetta piti yllä muutama 
Hawki Satakunnan lennostosta . 

Siirtyminen Örön linnakesaarelle tapahtui 
Vaar Pstolle ominaiseen tapaan - moottori
marssilla. Marssitauko pidettiin Reilassa, 
jonne saavuimme sunnuntai-iltana . Matka 

Leirin k ireästä ohjelmasta väsähtäny t a11111111s-
111ies. 
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Örön saaristonäky miä 76 K 36:n putken läpi. 
Ku va alik . Kärnä. 

jatkui jälleen seuraavana aamuna, ja illan
suussa ajettiin kalusto välittömästi asemiin : 
tykit laitettiin ampumakuntoon, keskiövau
nu naamioitiin, viestiyhteydet viriteltiin sekä 
tulenjohtoasema rakennettiin kallion laelle. 

Koska sää oli kirkas, ei ammuntojen alka
miselle ollut mitään estettä seuraavana 

76 111illine11 tykki asemassa Örön saaren ranta
hietik ol/a. 

Oll val,va llOllSlllalo. 

1 llflBI l 

(;~-] 

KAIKKI 
PAIKKA· 
VARAUKSET 
KAUTTAMME 

Aaanen mattat0imist0 
KIRKKOKATU 37 

PUH. 982-37 045, 37 075 

aamuna. Läheisellä kalliolla sijaitseva ilma
torjuntaosasto tulitti parhaansa mukaan 
Convairin hinaamaa maalipussia. Kiinteä 
RT ja tykkiveneet ampuivat järeiltä vaikutta
neilla tykeillään ulapalla liikkuvaa maalilaut
taa. 76 millisemme tuntuivat heppoisilta nii
hin verrattuna, mutta tulen tarkkuus ja sen 
nopeus osoittivat niiden olevan varsin käyt
tökelpoista kalustoa. Torstaina harjoituk
seen osallistuivat myös Haukat, joiden teke
mät syöksyt olivat mieluisaa katseltavaa. 

Aika ei kulunut Örössa täysin ampuma
harjoituksiin, vaikka leirin ohjelma olikin 
tiukahko. Ehdimme tutustua kauniiseen saa
reen AUK: mme entisen päällikön kapteeni J. 
Savonheimon opastuksella. Hän esitteli meil
le vuosisadan alussa valmistetun 300 mm 

rannikkotykin, jonka putken pituus on lähes 
15 metriä, ammuksen paino lähes 500 kg ja 
tykkimiehistön vahvuus reilu 60. Hän kertoi, 
että taannoinen päällikkö oli käskenyt vaih
taa putken lähtiessään kuukauden pituiselle 
lomalleen. Tehtävä oli kuulemma saatu suo
ritetuksi hädin tuskin tänä aikana. 

Ammunnat sujuivat VaarPstolta totut
tuun tapaan - mallikkaasti. Tällaisen vaiku
telman saimme loppupuhuttelussa. Jokainen 
varmasti yritti parastaan - olihan paikalla 
kenraaleita seuraamassa yhteistoimintahar
joitusta. Maa-, meri- ja ilmavoimien tulen 
yhdistäminen onnistui odotetulla tavalla, jo
ten tältäkin osin leirin tavoitteet saavutettiin . 

Kaikenkaikkiaan leiri oli opettava ja mu-
kava kokemus. Alik Kärnä 
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Kasarmin kulmilta 

Voi sanoa, että vaasalaiset ovat hyvin pe
rillä paikkakuntansa asioista. Tämmöisen 
käsityksen saa, kun haastattelee kaupungin 
asukkaita. Kysymykset koskivat luonnolli
sesti Vaasan Rannikkopatteristoa . Yhteenve
tona gallupista voi todeta, että patteristom
me komentajan nimi ja arvo tiedettiin melko 
hyvin, aselajimme tunnettiin sekä palvele
vien varusmiesten lukumäärä arvioitiin suh
teellisen tarkasti. 

Seuraavassa kaupunkilaisten kommentteja 
varuskuntaamme liittyvistä asioista. 

Sven Sandberg toimii monelle varusmie
hellekin tutun pubin portsarina. Hän on itse 
aikoinaan suorittanut varusmiespalvelunsa 
Dragsvikissä. 

Mitä mieltä olet varusmiesten ravintola
käyttäytymisestä? "Ei ole ollut mitään valit
tamista. Alkoholia nautitaan ainoastaan sen 
verran, että selvitään omin avuin takaisin 
patterille. Harvemmin varusmiehet aiheutta
vat minkäänlaisia järjestyshäiriöitä. Aina
kaan virkavaltaa ei ole koskaan tarvinnut 
kutsua paikalle. Olen havainnut, että monet 
:tsiakkaat keskustelevat mielellään omasta 
palveluajastaan varusmiesten kanssa." 

Nuoret jalkapalloilijat Toni Sinokki, 11 v. 
ja Juhan Kullbäck, 13 v. tiesivät ikäisikseen 
paljon varuskuntamme asioista. Pojat arvi
oivat varusmiesten lukumääräksi noin 500. 
Heille on jäänyt mieleen ennen kaikkea pat
teristomme paraatit sekä järjestyksessä ole
vat tykit sulkeiskentällä. 

Juhan haluaisi aikanaan lentäjäksi, kun 
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taas Toni olisi mieluusti varusmiesaikanaan 
tykinjohtajana rannikkopatteristossamme. 

Pojat, mitähän mahtaa tarkoittaa lyhenne 
VaaRPsto? Toni : "Varapatruunasto." Ju
han: ."Vaasan varapatruunasto." Poikien 
mielestä armeijassa on hyvää se, että tulee 
hyvä kunto ja että oppii järjestystä. 

Taksiautoilijat Martti Pohto ja Lasse Vuo
rinen tiesivät hyvin varuskunnan iän ja vuo
sipäivän. Sehän on reilun 100 vuoden vanha. 
Miehet uskoivat, että patteristomme vahvuus 
on noin 500. Sotilaiden käyttäytymistä mie
het luonnehtivat yleisillä paikoilla asiallisek
si, ainakaan heillä ei ole ollut huonoja koke
muksia. 

Varuskuntamme si}aitsee aivan kaupungin 
sydämessä. Missähän joukko-osastomme sit
ten harjoittelee? 

Martti ja Lasse: "No, ainakin Paukkuma
jalla, Gerbyssä ja muistaaksemme Lohtajal
la. Ai niin, lis}lksi vielä Sommarössä." 

Sisko Hyvönen on vaasalainen opiskelija . 
Poikakaveri lähti lokakuussa Ouluun suorit
tamaan varusmiespalvelustaan. Patteristom
me pojat ovat kuulemma ihan mukavia. 

Miten tytöt suhtautuvat oikein harmaissa 
olevaan? "En ole huomannut mitään erikois
ta, ehkä toiset suhtautuvat vähän ennakko-

~ YLLYNRAKENNE Oy 
Riihikatu 36, 65250 V AASA 25 
Puh. 961 - 212 976 

Rakennamme rivi- että pientaloja sekä suori tamme kaikenlaisia 
rakennuksiin kohdistuvia muutos- sekä korjaustöitä pätevillä 
ammattimiehillä. Urakalla ja laskuun . 

Sähköasennukset ja korjaukset 
edullisesti urakalla ja laskuun 

El.installationer och reparationer förmånligt 

LÄNS IRANN IKON oy 
ähl<ötyö 

Vasaratie 10 Hammrvägen 65350 Vaasa - Vasa 35 Puh . 153 500 Tel. 

C SATANIUOVI) 

luuloisesti. Varsinkin keskiviikkoisin dis
koissa näkee paljon varusmiehiä, eikä "vir
kapuku" mielestäni vähennä yhtään heidän 
"vientiään"." 

R.K. 

291 00 LUVIA, FINLAND 
PUH . 939-58 1 555, 

TELEX 26 153 
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Yli/ Jan-Erik Juslin Vaasan Rannikkopatteristosta vastaanottaa Sotilas/äänin komentaja/ta kenraali
majuri Erkki Vanniselta I palkinnon. Hän voitti sekä mestaruuden että Upseeri Cupin pika-ammun
nassa. Ku va H. Maunula. 

Pohjanmaan sotilasläänin upseerien 
mestaruuskilpailut Vaasassa 

Vaasan Upseerien ampumayhdistys jär
jesti hyvätasoiset mestaruuskilpailut Vaasan 
Ampumahallissa 3. 11. 1983 . Kilpailut olivat 
samalla Upseeri Cupin viimeinen osakilpai
lu. Kilpailijoita oli saapunut koko läänin alu
eelta. Kilpailujen suojelijana toimi kenraali
majuri Erkki Vanninen, Pohjanmaan Soti
lasläänin komentaja. 

Mestaruudet ratkottiin iso pistooli 30 + 
30 1 sekä sotilaspistoolin pika-ammunnassa. 
Talouskapteeni Esko Fält, Ilmajoen Lää
kintävarikko, voitti isopistoolin hyvällä tu
loksella 571 ja samalla hän sinetöi itselleen 
upseericupin kokonaisvoiton. 

Samassa yhteydessä ammuttiin komenta
jan maljasta, jonka voitti vuodeksi haltuun
sa Kokkolan Sotilaspiirin päällikkö eversti
luutnantti Matti Lehtonen. Kilpailut olivat 
historialliset, sillä tämä oli ensimmäinen ker
ta, kun Pohjanmaan Sotilasläänin upseerit 
kilpailivat paremmuudesta ammunnassa. 
Upseeri Cupin aikaisemmat osakilpailut am
muttiin Kauhavalla ja Seinäjoella ja jouk
kuekilpailun voitti Vaasa Kauhavan ollessa 
toinen . 

Vaasan UA Y:n alaosasto kiittää lahjoitta
jiaan ja ammunnan tukijoita. Kilpailuja tu-
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kivat seuraavat: V ASP, SYP, KOP, E-öljyt, 
TS-huolto Finne, Kirkkoapteekki, Vanha 
Apteekki, Folkline, Vaasanlaivat, Pohjola
yhtiöt , Hovisepät ja Vaasa Oy. 

lsopistooli 30 + 30 laukausta: 1) Talous
kapt. Esko Fält Lääkintävarikko 573, 2) 
yli! J-E. Juslin VaasRp 559, 3) ev Esko Nie
minen Pohjanmaan sotilasläänin esikunta 
550, 4) insinööriylil. Erkki Virtanen Kokko
lan asekoulu 541, 5) evltn Matti Lehtonen 
Kokkolan sotilaspiirin esikunta 538, 6) yli! 
Hannu Maunula Vaasan Rp 535, 7) kenraali
majuri Erkki Vanninen Pohjanmaan sotilas
läänin esikunta 515. 

lsopistooli pika-ammunta 30 laukausta: 
1) J-E. Juslin 281, 2) Esko Fält 279, 3) Matti 
Lehtonen 268, 4) Esko Nieminen 267, 5) Erk
ki Vanninen 264, 6) Erkki Virtanen 264, 7) 
Hannu Maunula 261. 

Komentajien Malja: 1) Matti Lehtonen 
268, 2) Esko Nieminen 267, Erkki Vanninen 
264. 

Pohjanmaan sotilasläänin Upseeri Cupin 
henkilökohtaisen kilpailun voitti Esko Fält 
ja joukkuekilpailun Vaasa. lsopistoolin pa
ras oli Esko Fält ja sotilaspistoolin pika
ammunta-cupin ykköseksi tuli J-E . Juslin . 

Vaasan Rannikko
patteristo voittoisana 

Tämän vuoden keväällä aloitettu syste
maattinen ampumataidon kohottaminen va
ruskunnassamme on tuottanut tulosta. Tus
kin koskaan aikaisemmin on varuskuntam
me henkilökunta kunnostautunut ammun
nassa näin hyvin . Henkilökunnan pakolliset 
ammunnat ovat tulostasoltaan nousseet huo
mattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Pat
teriston varusmiesjoukkue sijoittui puolus
tusvoimain Rk-4 ammunnassa Haminassa 
kolmanneksitoista ja menetti joukkuemitalin 
yhdellä osumalla (noin 1 cm:llä). Harvoin 
on niin paljon ollut niin v~hästä kiinni . Tästä 
kaikesta voimme kiittää Sotilasläänin ylintä 
johtoa, joka on omalla esimerkillään ollut 
vetämässä kaikkia mukaan ampumaurheilun 
pariin. Ampumataito on kiistämättä sotilas
taidoista tärkeimpiä ja sen merkitys niin va
rusmiehille kuin henkilökunnallekin suuri. 
Toivottavast i nyt virinnyt ampumaharras
tus jatkuu ja leviää myös tulevaisuudessa 
kaikilla tasoilla ja ensi vuonna voimme iloita 
jo mitaleistakin . Hyvänä enteenä on loistava 
menestys Vaasan puulaakiammunnoissa, 
joissa Vaasan Rannikkopatteriston joukkue 
voitti tuloksella 822. 

Tulokset 3 mieh. joukkue 
1) Vaasan Rannikkopatteristo (Yli! Raimo 

Hautasaari, Yli! Hannu Maunula, Ltn Pauli 
Salo) 822 p, 2) Kymi-Strömberg (Lehtonen, 
Trofast, J . Kasari) 817 p, 3) Suomen Sokeri 
(Sysiaho, Salmensuo, Knuuttila) 802, 4) Te-

lepiiri 800 p, 5) Pohjanmaan Sotilasläänin 
esikunta 795 p, 6) Vaasan RPsto II 793 p, 7) 
Tullikamari 791 p, 8) Lindeman I 746 p, 9) 
Lindeman 11 604 p, 10) Lindeman III 531 p. 

Henkilökoht. tulokset: 
1) J. Lehtonen Kymi-Strömberg 285 p, 

2) Ylik R. Hautasaari VaaRPsto I 281 p, 3) 
Yli! H . Maunula VaaRPsto I 280 p, 4) P. 
Herlevi Telepiiri 279 p, 5) V. Sysiaho Sokeri 
276 p (47), 6) T . Bergqvist Tulli 276 p (46), 
7) E. Trofast Kymi-Strömberg 273 p, 8) Yli! 
J-E. Juslin VaaRPsto II 272 p (49), 9) V-kers 
E. Hakkarainen VaaRPsto II 272 p (45), 10) 
J. Pienimäki Telepiiri 270 p, 11) R. Dahl 
Tulli 269 p, 12) Ev E . Nieminen Pohm SL E 
268 p, 13) Yli! T . Kallio Pohm SL E 266 p, 
14) J. Salmensuo Sokeri 264 p, 15) Knuuttila 
Sokeri 262 p, 16) Ltn P. Salo VaaRPsto I 
261 p (47), 17) Kenraalimaj E. Vanninen 
Pohm SL E 261 p (43), 18) J . Kasari Kymi
Strömberg 259 p, 19) R. Salmela Lindeman I 
255 p, 20) M . Seulanto Telepiiri 251 p, 21) 
V-alik K. Kojonen VaaRPsto II 249 p, 22) 
Evl A-1 lisakkala Pohm SL E 247 p, 23) A. 
Pihlava Lindeman 247. (43), 24) K-E . Ny
kvist Tulli 246 p, 25) J . Annola Telepiiri 245 
p, 26) 8. Westberg Lindeman I 244 p, 27) E. 
Kasari Kymi-Strömberg 242 p, 28) 0. Finnilä 
Sokeri 239 p (43), 29) P. Salmela Lindeman 
II 239 p (39), 30) H. Asplund Lindeman III 
234 p, 31) R. Ollila Lindeman 11 202 p, 32) 
K. Sjöholm Lindeman III 165 p, 33) N. Tuira 
Lindeman II 163 p, 34) A. Turpeinen Linde
man III 132 p . 

Vaasan Rintama- ja Sotaveteraanit r.y. 
Vasa Front- och Krigsveteraner r.f. 

Georg Norman 
Puheenjohtaja 

VAASANPUISTIKKO 15 

Toimistopäivystys maanantaisin 
klo 17.00-19.00 

Veteraani liity jäseneksi 

Onni Rajaheimo 
Sihteeri 
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Tulenjohtomiehen kauhu. Neljän metrin sisäkan
tamiffari. Paino l / 2 tonnia. 

"A lokasajan riemua ". 

''Tikanheittovarustus'' 

Keskiön taso harjoiffelee. 

Tykkilinja toimii. 

Uuno Turhapurojako? ? ? 

Star Spoke 

Tiedustele SHELBYN vanteita rengas-, auto
tai tarvikemyyjältäsi tai ota yhteys suoraan 
meihin. 

Lähetä 10 mk kirjekuoressa niin saat uuden 
väri luettelomme. 

4. Ptri sulkeisiin menossa. 

Shelby Diamondback 
Silver Spec. 

Regency Wire 

UNI IMPORT 
PL 29 
66200 Korsnäs 
Puh. 961-641 341 
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:Hec1nle 
Lahiaksi 
-kotiin 

~~e.~~, 
PITKÄKATU 34 V AASA 

Tykkiryhmä tauolla. 

Strömberg tuo elämisen laatua pientaloon. Tuotteita, jotka antavat 
asumiseen enemmän mukavuutta, enemmän taloudellisuutta. Kodin 
tärkeimmän tekniikan saat nyt samasta paikasta vaikka valmiina järjes
telmänä. Ja remontti sujuu. 
• Vuoromestari-sähkökattila vielä käyttökuntoisen keskuslämmitysjär
jestelmän yhteyteen: valitse kulloinkin edullisin lämmitystapa! Uutuus
kattila vie vähän tilaa ja mahtuu ovesta kuin ovesta. • Moduull
mitoltetuista vedenlämmittimistä sopiva malli perheesi tarpeisiin . 
• Slsäpinnoissa korkealaatuinen emalointi: kestävyyttä ja hygieniaa! 
• Edullinen myös keskuslämmityksen yhteydessä, lämmintä vettä tarvit
set kesälläkin! • Uutuutena Lämpöhaavi : raittlimpi huoneilma, parempi 
lämpötalous, säätö liesikuvun yhteydessä. • Liesissä uutuutena muhi
levy puurojen ym. hauduttamiseen ja mukana tietenkin Uunien Uuni. 

Strömberg-jälleenmyyjät kautta maan. 
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Otto Wuorio Oy on yksi maan 
vanhimmista rakennusliikkeistä, 
joka rakentaa suuria ja pieniä 
kohteita: 

• urakoi 
• suunnittelee ja rakentaa 

eli KVR-urakoi 
• saneeraa ja korjaa 
• tekee vaativatkin erikois

työt 
• toteuttaa omaa asunto-

tuotantoa 

Neuvotelkaa yhteistyökykyisen ja 
uutta luovan rakennusl iikkeen kanssa 
rakennussuunnitelmastanne. 

OTTO WUORIO OY 
ON RAKENTAJA 

Kutomotie 16- 18 E, puh. 558011 
00380 HELSINKI 38 

Kurikkalaiset, kauniit ja 
kestävät Nwnmi-kivitalot 

tarjoavat joustcw 
_rakennusjärjestel_m ··. 

..,.., ·--~~ 2-! ~ •~ M: 

Philips merivalvontajärjestelmä 
STINA lisää merenkulkijan turvallisuutta. 

STINA: 
saa tiedot maks. kuudelta tu tka-ase
malta samanaikaisesti 
seuraa 400 kohdetta samanaikaisesti 
(200 täysin automaattisesti) 
käsittelee, taltioi ja esittää kaikista ko_h
teista esimerkiksi sijainnin , kurssin , 
nopeuden , indentiteetin ja lastin . 
esittää tiedot tekst inäyttönä tai graaf1-
sena musta/ valko- tai värinäyttönä 

- pitää tarvittavat yhteydet radiota ja 
puhelinverkkoa käyttäen 

STINAN isä on Philips Elektronik
industrier Ab (PEAB), Ruotsi 

PHILIPS 

Halli tarjoaa mainiot squashpeli
kentät, ajanmukaisen kuntosalin . 
Kokonaisuutta täydentävät puku-, 
pesu- ja saunati lat naisille ja mie
hille, 40 hengen myymäläkahvio, 
lastenhuone sekä takkahuone
kokoustilat saunoineen. 

Jussien Squash-halli Seinäjoen Ur
heilupuistossa on koko perheen 
mielekkään kuntoilun keskus. 

Kaikki palvelut urheiluystävälli
siin hintoihin ja edullisina kunto
paketteina. Tule Urheilupuistoon 
ja kysy lisää. 
Tai soita ja varaa vak iovuorosi. 
Puhelin on 140151 . 

Maista pippuriset 
juustomme 

Musta Pekka 
Kasakka 

Enigheten 
Meijeri keskus 
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Kurssi 84 esittäytyy 
Patterin päällikkö kapteeni 
Järvi: Kansainvälinen maail
manmies suoraan YK:n huip
putehtävistä. Omasi psykolo
gista silmää, huomioi jopa 
varusmies- ja oppilaskunnan 
tarpeet. Herrasmies kiireestä 
kantapäähän joka hallitsi ten
niksen ja jalkapallon siinä 
kun patterin johtamisenkin. 

Patterin vääpeli sotilasmesta
ri Tuomikoski: Kurssin isä
hahmo, joka taattuun tyyliin
sä hoiti oppilaat siivoamaan 
niin, että hiki lensi. Pitkät 
käskynjaot olivat sotilasmes
tarin johtamana joskus mitä 
parhainta yksinpuheluteatte
ria, jossa sanan säilä heilahte
li. Tunnetuimpia sanontoja: 
"Enkö mie p . .. le sanonut" 

Ryhmänjohtajat 
Olette suorittaneet yhden menestyksek

käimmistä Vaasan Rannikkopatteriston 
aliupseerikursseista, mistä esitän parhaim
mat onnitteluni koko koulun henkilökunnan 
puolesta. 

Tunnetusti sotilaskouluttajan saama ar
vostus ja arvovalta koostuu neljästä tekijäs
tä: 
- muodollisesta, 
- ikään perustuvasta, 
- tiedollisesta ja taidollisesta sekä 
- henkilökohtaisesta arvovallasta. 

Nuorina varusmiesryhmänjohtajina te 
olette koulutettavienne kanssa samanikäisiä 
eivätkä esimiesasemanne tuomat arvomerkit
kään kykene tekemään teistä kunnioitettuja 
esimiehiä. Tiedolliset ja taidolliset kykynne 
olette osoittaneet nyt kurssiaikana, joten kir
javiisautenne suo teille itsevarmuutta ja osal
taan herättää koulutettavien luottamuksen . 
Tärkeimpänä ja tavoiteltavimpana menes-
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tyksekkään ja arvostetun ryhmänjohtajan 
merkkinä on kuitenkin kouluttajan oma per
soonallisuus. Jokaisella meistä on oma ta
pamme kouluttaa ja johtaa. Kaikilla on jo
tain hyvää, mutta myös huonoa. On muistet
tava, että räksyttävä rakkikoira, joka vaatii 
alaisiltaan moitteettomat suoritukset huoleh
timatta omasta kannustavasta esimerkistään, 
on kelvoton sotilas . Koulutuksen punaisen 
langan löytämiseksi johtajan onkin oltava it
seään kohtaan vaativampi, arvostelevampi ja 
tiukempi kuin kuunaan alaisilleen: itsetutkis
kelua on harjoitettava myötäänsä. 

Kuraattorinanne haluan ~ielä kiittää oppi
laskunnan hallitusta ja koko kurssia vireästä 
ja tuloksekkaasta toiminnasta sekä onnistu
neesta kurssijuhlasta. 

Koulun johtajan sijainen 
Luutnantti P Kurvinen 

•• 
KESKIO-
LINJA 

Vääpeli Hölsö: Tunnettiin 
keskiön kuninkaana, joka sai 
keskiölinjan ehdottoman ar
vostuksen erittäin ammatti
tai toisena kouluttajana. 
Tiukkana ja tuimanakin kou
luttajana kuitenkin yllätti op
pilaat mahtavana Konsta Pylkkäs-huumorin 
viljelijänä kurssin loppuvaiheessa. 

Keskiölinja on perinteisesti pitänyt kiinni hillityn charmin periaatteesta, niin mekin. Yksi
toikkoista ei keskiölinjan elämä kuitenkaan ole ollut, välillä on keskiövaunu ollut lähellä pa
laa, toisinaan on keskiötyttö vieraillut luonamme ja toisinaan on pidetty ylimääräisiä yö häly
tys-harjoituksia jne. Kaiken kaikkiaan on mielipiteemme yksiselittisen selvä: Tästä jos linja 
paranee, niin pilalle menee. 

Kuutti: Intomielinen metsäs
täjä, joka otti hälytysharjoi
tukset niin vakavasti, että 
nukkuikin kypärä päässä. 
Vaasalaisena tunsi lähes jo
kaisen henkilön 100 km sä
teellä Vaasasta. Nähtiin usein 
koulun pihalla banaani toisessa ja tupakka 
toisessa huusella. Motto: Herää jo. 
Kokko: Vaasalainen jalkapal
loilija, joka palloili kyllä 
muutenkin. Myös lusmuksi 
kutsuttu, koska aina iltalo
mien ajaksi sai järjestettyä it
sensä puhelimeen. Taisteli ko
vasti linjan pallo-hukka po
kaalista . Motto: Voi j ... lauta, mulla on 
lenkkarit jalassa. 
Mäki-Ullakko: Lohtajan lei
rillä kotiaan pitävä kauppa
tieteilijä. Rock-kitaristi, joka 
löi itsensä suuren yleisön tie
toisuuteen kurssijuhlassa. 
Motto: Mä diggaan itseäni. 

Valkonen: Koulutukseltaan 
autoinsinööri, vaikka nakki
raukkiin menikin. Linjan eh
doton filosofi, jolta tuli jut
tua ilman päätä ja häntää. 
Keitteli tasoteltassa kahvia ja 
yritti myydä kalliiseen hin
taan kantahenkilökunnallekin. Motto: Mi
tenkähän olis, jos ... 
Ainola: Linjan törkyturpa ja 
todellinen pallon hukkaaja 
sekä vuoden ET:ksi valittu. 
TUnnettiin myös kestopäivys
täjänä ja sähköjäniksenä. 
Harrasti lähinnä Kennel
asioita. Motto: Haise sille. 

Poutiainen: Kuntoihme Hel
singistä, joka viimeisen päälle 
halusi Ratekoon ja sinne lo
pulta pääsikin vaikka hermot 
välillä kireät olivatkin. Nimi
tettiin usein turpaservoksi ja 
nyrkki-pateksi. Vuoden kello
mies palkinto. Motto: Punkki on rautaa. 

Hollmen: Oulusta saapunut 
jääkiekkoilija ja tarinanker
toja, jolta eivät jutut loppu
neet. Tarmokas linjanvanhin, 
joka heräsi jo kolmen aikaan 
valmistumaan päivän tehtä
viin. Tunnettu myös huippu
väijynä ja ÖRÖ:n linnakkeella suoritti täys
hälytyksen kun eräs tykkimies kävi tarpeel
laan teltan vieressä. Näki siis räpyläjalkoja 
joka puolella. Motto: Taakse ... 

Hietamäki: Vaasalainen fyy
sikko, maailmanmestaruus 
tasoa. Varma Ratekon mies 
alusta asti ja saikin sitten 
kunnian toimia kestolinjan
vanhimpana. Innokas jalka
palloilija, joka kuitenkin jätti 
lenkkeilemisen vähemmälle. Motto: Mitkä 
pisteet sulia oli. 

Karhunen: Linjan pisin mies. w 

Vuoden taistelijaksi nimetty 
kuntsarimagneetti. Jätti lo
ma-anomuksia joka toinen 
päivä ja kävi VK:llakin nor
maalia ahkerammin. Koulu
tukseltaan insinööri ja sai li
sänimen Tylyttäjä. Motto: Perheellisen pitää 
yrittää. 
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Kurri: Linjan ehdoton tou
hottaja. Halusi välttämättä 
Ratekoon ja vaihtoi keskiö
linjan tykkimuulin osaan sin
ne päästäkseen. Linjan esi
merkillisin marssija, joka si
viilissäkin heilutti käsiään 
omituisesti . Motto: Nyt on pisteitä niin ja 
niin paljon. 
Saukkonen: Vaasalainen asei
den tuntija. Kurssin elokuva
mestari ja limsakoneen hoita
ja. Otti asiat rauhallisesti, jo
pa veltosti, myös kokeet. 
Motto: En mä vaan tiedä. 

Hokkanen: Mies Espoosta, 
jolta ei meinannut suun vuo
roa saada. Yllätti nimimiehet 
Cooper-testissä. Linjavan
himpana innostui tylytyksen 
jalosta taidosta. Motto: - - -

Oja: Teknikko, joka halusi 
olla insinööri. Linjan hovise
littäjä, joka palkittiin vuoden 
mussukka pokaalilla. Lisäksi 
houkutteli pikkutyttöjä bilei
siin keskiövaunuun, omasta 
mielestään linjan ehdotto
masti paras pinkantekijä . Motto: Mulla on 
siihen kyllä hyvä selitys, herra alikersantti. 
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ALAVUDEN SEUDUN e 
OP-Kiinteistökeskus Oy 
Jlrvlluomantle 1 63300 Alavus (965) 12 158 

Pohjalaista työtä pohjalaisista 
raaka,aineista laadukkaasti 

Pohjanmaan 
LIHA VA"-SA 

Rintala: Aktiivinen oppilas
kunnan rahastonhoitaja ja 
VMTK:n sihteeri. Paavoksi 
kutsuttu ekonomi Vaasasta ja 
myös hälymestarina tunnettu. 
Seniori. Usein kuultu sano
van: "Herra alikersantti, ei 
kai mun tartte tulla sulkeisiin, kun olis 
VMTK:n kokous." Motto: Turpa kiinni, ju
niorit. 
Raitanen: Koneinsinööri Ul
vilasta. Meinasi polttaa kes
kiövaunun väärin asennetuil
la johdoilla. Kutsuttiin tämän 
jälkeen pyromaaniksi. Myös 
Rukki-Raitaseksi kutsuttiin . 
Kadetin ura tiedossa. Rie
haantui kurssijuhlassa irrottelemaan. Linjan 
priimus. Motto: Menisköhän jos ... 
Erkkilä: Moottoripyöräilijä 
Raahesta. Tunnettu naisten 
mies ja hälymestari. Kuuluu 
Daltonin kuuluun veljessar
jaan sen pienimpänä. Useim
miten virne suupielessä. Mot
to: Ensi yönä on häly. 
Koskiluhta: Jääkiekkoilija 
Tampereelta. Aluksi oli aina 
harjoitusvapailla, loppuajas
ta vähemmän. Harrasti myös 
autoilua, vaikkei oikein hyvin 
menestynytkään. Linjan ko
vimpia lusmuja lempinimel
tään Ari-Pekka. Motto: Hei, kyllä mä muu
ten kantaisin, mutta kun ei pysty. 

Alikersantti Saaranen: Tun
nollisista tunnollisin apukou
luttaja, joka hallitsi keskiön 
laitteiden toiminnan. Jyreä ja 
kantava käskyääni. Välillä 
herkisti linjan oppilaita ylet
tömällä punkkatarkastusin
nollaan. 

MackFinn 
Huonekalutehdas Jouko Mäkinen Oy 

SF-66300 Jurva 

Tulenjohto- ja 
mittauslinja 
Tulenjohto on iloinen asia 

Anttila: Jurvan mopokerhon 
kantava voima. 750-kuutioi
nen Hevi-Honda oli niitä har
voja käytännön asioita, joi
den päälle hän ymmärsi. Ko
mentoharjoituksissa Pena oli 
pahin poistuttaja. 

Kitinoja: Uuskaupunkilais/ 
helsinkiläinen tekniikan yo, 
joka oli varma ratekomies jo 
ensimmäisestä päivästä lu
kien. A-P:llä oli hommat 
hanskassa ja hänen varma 
esiintymisensä ärsytti usein 
monia muita. 
Hämäläinen: " Hämpän" toi
veet toteutuivat: Rtk-paikka 
ja kaksi kuukautta maamme 
pääkaupungissa. Vapaan pa
lokunta-aatteen harrastaja, 
huippu-urheilija ja muuten
kin sympaattisen hymyilevä 
hämäläinen. Oppi "hitsauksen" alkeet vasta 
kurssin loppupuolella. 
Rantala: "Tuppu" Vähästä
kyröstä sotkeutui mittavaije
riin heti kurssin alussa eikä 
päässyt siitä irti ennen kurssin 
loppua. Pikkutuvan vähäpu
heinen symppis nousi kurssin 
lopussa linjanvanhimmaksi. 
"Miksi stressata", kuului monesti "Tupun" 
sanovan. 
Suoja: Vaitelias Jussi Tuusu
lan perukoilta, teki sen mitä 
odotettiinkin: "koksu Jussi". 
Hän omistaa mitä mielenkiin
to1s1mman valokuvakokoel
man: "Tässä oon mä ja tässä 
hän aijaa tätä mä en voi · ···· 
näyttääkään.'' J nukkui protossa kuin pro
tossa ja vielä hymyillen. 
Lehmusvuori: Jäyhä poron
purija Rovaniemeltä. Kävi 
kotona kerran tai pari koko 
kurssin aikana (olosuhteiden 
uhri). Harva kurssilaisista nä
ki Kimmon hitsaavan. Motto: 
Mitäs tässä turhista ... '' 

Luutnantti Kurvinen: Hän tu
li luutnantti Mäkisen tilalle. 
Osoittautui reiluksi henkilök
si, jonka oppitunneilla aika ei 
tullut koskaan pitkäksi, pu
humattakaan sulkeisista. 

Roihupalo: "Great Fire", 
asuinpaikka Pori, tunnus 
mustat lasit .. . Tuvan hiljai
sin mies, joka ymmärsi huu
moria kuin huumoria. Rate
koryhmän "musta hevonen", 
roikkui tuntumassa ja rutisti 
viime hetkillä i.tsensä Rtk-junaan. 
Viitanen: Tietokonemies Po- · 
rista. Hän sai kurssin aikana 
monenlaisia lempinimiä, ku
ten esim. DAATTA, VALIO 
tai muuten vain hössö. RTK 
jäi muutaman pisteen päähän 
ja mies otti kaapista valmiina 
olleen reppunsa (jatkuva hälytyksen pelko) 
ja lähti talousaliupseerikurssille Lahteen. 
Daatta oli aina ensimmäisenä kaikessa ja 
painosti muita toimimaan ripeämmin. 
Rinne: Sotilaallisuus ja ryh- '"''"''''"'"''""'/,/t,/""""'"""" 
dikkyys olivat Rinteen näky
vimmät piirteet. Karijokelai
nen puuseppä/ opettaja kun
nostautui kurssin aikana erit
täin mallikkailla oppilashar
joituksilla, joista paljastui 
selvästi omaperäinen opettajalahjakkuus. 
Hurme: Lähes valmis tuomari 
Vaasasta, mikä näkyi mm. 
huolitellusta puhetyylistä se
kä todella epäselvästä käsi
alasta. Moni on repinyt peli
housunsa ja tulee vielä repi
mään tutkiessaan hänen kou
keroitaan. 
Saari: Veijarimainen hymy
poika Isostakyröstä. Hän 
oli käynyt lukion Rantalan 
kanssa samalla luokalla ja 
kouluajoistahan nämä ystä
vykset aina puhelivat, kunnes 
Saaren tie alkoi käydä erää
seen tiettyyn taloon .. . 
Tammiaro: Hiljainen ajatteli
ja, joka suoritti kaikki anne
tut tehtävät ja vähän enem
mänkin kiitettävästi. Hän 
pääsi tietysti RTK:hon ja oli 
siellä kurssin ainakin melkein 
paras. 
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Jokinen: Ville "kadetti" Jo
kinen, jonka upseerin ura 
loppui jo Auk:iin. 1. päivänä 
vmtl-nimiseen yllättävään 
tautiin, joka kesti ja kesti . . . 
Ville herkistyi, jos ei päässyt 
viihdyttämään tyttöään . 
Auk:n kestovempula, joka voitti kurssijuh
lassa puujalkaveistoksen. Motto: "Oppilas
vääpeli, eiks vempulat oo vapaat? ? ? 
Hosio: Nivalan "John Tra
volta", joka ilmottautui ali
upseerikouluun muutamalla 
päivällä myöhästyneenä . Ke
hui voittaneensa Espanjassa 
jonkin tanssikilpailun. Mot
to: Lukeeks pojat kokeisiin? " 
Niemi: Aliupseerikoulun Tar
zan: luki yöt, nukkui tauot. 
Kiltti iso mies, jossa ltn Mäki
nen äkkäsi heti · alkupäivinä 
olevan upseeriainesta. Motto: 
(unisesti mumisten) Niin, mi
hin meidän piti valmistautua? 
Piippo: Sukeltaja Alavudella. 
Syypää doping-aineiden käyt
tövillityksen alkamiseen. "Si
viilikaapin" ylin hylly muis
tutti luontaistuotekaupan hyl
lyä. Kulttuurisihteeri napat
tiin pitämään alokkaan pu
heen tulojuhlassa. Motto: 
Lähteeks kukaan Hankkenille? 
Stenbacka: Tuvan ruotsinkie
lisin suunnistaja, jonka ura 
sortui vempuloihin. Vaalean 
viikingin puheripulia eivät 
pienet kielivaikeudet haitan
neet. Menetti äänensä jo puo
lentunnin kuluttua oppilas
vääpelin nauhan saamisen jälkeen. Motto: 
Vasen, oikea, vaseen 1, vaseen 2 . . . eiku 
åsaståå seis. 
Auer: Vallaton velikulta Es
poosta, jonka seurassa ei aika 
käynyt pitkäksi. Mikko oli 
tanssivan TJ:n tukipylväs, ja 
merkkihenkilö muutenkin. 
Auerismi: jos jokin huki voi 
iskeä ilkeään aikaan tai yleen
sä mitä tahansa epämiellyttävää voi sattua, 
niin se sattuu juuri Mikolle. Motto: ollaan 
kavereita . Juodaan safarijuomaa. 
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Sotaivalidien Veljesliitto 
Vaasanseudun osasto r.y . 

Katajamäki: Vaasalainen 
"baby face" , joka soitti pos
keaan kaikille, kaikkialla ja 
jatkuvasti. Siisti mies jonka 
kaappi päihitti jopa Karijoen 
kunniallisen kaapin. Äänekäs 
mies . .. unissaan. 
Takala: Juuso Seinäjoelta jol-
la kirjeet kulki , intti hitsasi ja 
Oire Straits soi ja soi ja soi .. 

Ihatsu: "Hasu" Keravalla. 
Sulkapallotaituri, joka älysi 
anoa harjoitusvapaita vasta 
kurssin loppupuolella. Häm
mästyttävää yhdennäköisyyt
tä Bowien kanssa. Kuului tu
pa kahden kaunokirjallisuus
piiriin. 

Ojamäki: Legenda jo eläes
sään. Varma viimeinen rivis
sä, tavarat hukassa (hyrrä
suuntakehä ja jotakin muuta 
pientä. Reilassa hukkuivat 
kypärä, maastolakki ja kar
vareuhkaksi kutsuttu karva
lakki). Huumorimies ja linjan vilkas ilopille
ri. RTK jäi 1,07:n pisteen päähän .. . voi zii
sus. 

Kokelas Granlund: Taxikuski 
Vaasasta, joka oli kurssin 
apukouluttajista omapera1-
sin. Nirskutti ja narskutti 
hampaitaan leireillä niin mah
tavasti , että kukaan muu lei-
riläinen ei saanut nukutuksi. ❖. 
Motto: "Jännä nähä . .. mitähän vekkulia 
sitä oikein keksis." 

Luutnantti Mäkinen: Asial-
linen ja reilu kouluttaja, jolla 
homma oli hanskassa ja aina 
"O.K". Siirrettiin koko pat-
terin ikäväksi 2. patterin pääl-
liköksi. 

Krigsinvalidernas Brödraförbund 
Vasa distrikt 

TYKKI
LINJA 

Vääpeli Kuusinen: Kurssin 
ehdoton ykkönen, joka ei vä
hästä hermostunut. Suhtautui 
reilusti vaikka hommat eivät 
aina kulkeneetkaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. "Kyllä 
se pojat siitä lähtee". 

22 tarkoin valittua miestä sai kunnian edustaa tykkilinjan mainetta. Sen he tekivätkin hyvin 
kunnostautuen palveluksessa, kokeissa ja vapaa-aikanaan. Jos jossain niin tykkilinjan tuvas
sa riitti meininkiä ja huumoria. Linjan yhteishenki oli silmiinnähtävän hyvä. 

Anttila: Tykkilinjan kuopus 
Kokkolasta. Lätkäpelaaja 
Hermeksen riveistä, joka op
pi AUK:ssa hitsaamisen jalon 
taidon. 

Björk: Kaksikielinen gredu 
Vaasasta. Surffaili kesät tal
vet. After Shave tuoksui pit
kin päivää. Motto: Kommer 
du mukaan Maxi, häh? 

Grahn: Tykkilinjan "Benny 
Kultajalka'', joka ansioitui 
Lepplax IFK:n riveissä. Mot
to: Nuuskaa huuleen ja have 
a nice. 

Haatanen: Kurssin häirikkö 
Vantaalta, jonka lukuisat 
tempaukset tuskin mahtuisi
vat tähän painokseen. Ainai
nen asioiden jarruttaja. Mot
to: Oo sä hiljaa juntti. 

Heinonen: Linjamme lusmu 
Espoosta. HMNKY:n koris
poikia. Pyysi tarvittaessa jo
pa päivystäjää kääntämään 
kasettia. Motto: Ei ehdi. 

Jåfs: Toukohousu Jerppanas
ta. Leka heilui kuin tivolissa. 
Lähti säännöllisesti YK:lla 
kotiin syömään ja p ... le. 

Kontturi: Auto AU Isosta
kyröstä , jonka päivärahat ku
luivat lähinnä ajokorttiarpa
jaisiin. 

Kärnä: Keravan kaifa. 
"Homma skulaa, ku kaikki 
on kondiksessa." 

Latvala: Tuvan nestori Kala
joelta. Ensin mielessä nakki 
AUK, tämän jälkeen ase 
AUK, lopulta singahti rate
koon. Linjan priimus. Motto: 
Älkää pojat viittikö. 

Laukkanen: Vietti suurim
man, osan ajastaan autohal
lilla. Lusmupokaalin voittaja. 
Motto: Täytyy lähtee peruut
taa. 

Liljestrand: Vekkulipoika 
Vaasasta, joka terrorisoi 
kurssia lukuisilla kellohäly
tyksillään. Tuvan sekopää. 

Nisumaa: Viittä vaille ekono~ 
mi. Idioottivarma ratekora
ketti jo AUK:iin tullessaan. 
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Perttula: Machomies Meri
karvialta, joka hurmasi naiset 
kirjekurssilta oppimallaan 
tanssitaidolla. Silloin tällöin 
boltsi oli vähän hukassa. 

Jussila: Linjan tasaisempia 
tyyppejä, joka loppuvaihees
sa heittäytyi. Kurssijuhlan 
tempaisija: laittoi levyksi en
nen kuin juhlat ehtivät edes 
kunnolla alkaa. 

Staff: Kurssin puuhamies Lu
vialta. Meni kihloihin yli
maara1sen loman vuoksi. 
Motto käskynjaolla: Herra 
kokelas, oppilas Staff, saan
ko puhutella muo~osta. Meil
lä ois tässä tämmönen jut
tu ... 
Saarimaa: Linjan riimittelijä 
no. 2. "Shokin" vakio: raa
katyö Ranualla, mies potki 
postiautoa. Segelin lentäjä. 
Huono muisti 99 % varmuu
della juhlaillan jälkeen. 

Syrjälä: Tuvan riimittelijä no. 
1. Laulajapoika Vaasasta. Pi
ti unissaan omat yleistarkas
tukset. Rateko syrjäytti lu
paavasti alkaneen lätkäuran. 
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HUOLTOASEMA/KAHVIO 
E. NIEMINEN 

Luvia, puh. 581251 , 581738 

HTM-MYYNTI 
Sammontie 1 6, Pori 

urr'SDANCE! 

RA 'S 

Tissarinen: Täpinävääpeli 
Lappajärveltä, jonka persoo
nallinen haju kypsytti kaikkia 
tuvan oppilaita. Niskaton 
painija. Motto: Suuntalinja. 

Ilkka: Hitsi "Hossi" pikku
tuvasta. Sportin kynäilijä, tu
van koheltaja. 

Saarela: Diskomoottori Vaa
sasta, joka antautui täysin 
Flashdancin lumoihin. En
simmäisenä Hankkenilla, vii
meisenä ulkona. 

Sakari: Linjan Pallohukka 
Porin suunnalta. Mahdoton 
tsemppari kun kysymys oli 
vastakkaisesta sukupuolesta. 

Veijo: Jermu Kristiinankau
pungista. Anoi ylipitkiä har
joitusvapaita, tarkoituksena 
tietysti nestetasapainon säi
lyttäminen. Unitaksen jalka
palloilijoita. 

Kokelas Alanen: Santsari 
Lappajärveltä. Motto: Ei sillä 
oo mitään seksuaalista merki
tystä. 

PAKKAUSTARVIKE
TEHDAS 

PAKKAUSKALVOJEN 
MONIVÄRIPAINATUSTA 
KEINO KUORIEN 
PAINATUSTA 
JA SIDONTAA 

SATAPAK Oy 
29100 LUVIA 
PUH. 939-581 449 

Viestilinja Vääp. Karhula: Siisteystar
kastuksessa ei jäänyt mitään 
huomaamatta. "Mitäs se 
korpraali oikein meinaa, sillä 
tämä pitäisi jo osata. 

Metsässä on aivan hiljaista. Äkkiä kuuluu rapinaa ja oksien kahahtelua. Onko se petoeläin 
vai kenties hirvi. Mutta ei, vaan urheat viestimiehet taistelevat tiensä läpi sankan oksiston. 
He tietävät, viestin on mentävä perille. 

Syrjälä: Viestilinjan ja samal
la koko kurssin priimus. Sym
paattinen kaveri, joka ei tur
hasta hermostunut. "Samma
kan" motto: "No niin viesti
linja'' . 

Holm: Hitsimestari Lapväär
tistä. Pieni pinna päällä koko 
kurssin ajan. Mukava kamu, 
joka innostui kurssin lopulla 
jopa hymyilemään. Motto: 
Nyt on kiire. 

Kataja: Linjan hiirulainen, 
joka ei turhia sanoja tuhlail
lut. 

Latvakoivisto: Kaveri Kuri
kasta, joka ei turhia hätäillyt. 
Kunnostautui "keskusneiti
nä". Motto: Hei, eikö se oo. 

Hentilä: Mies jorpakon toi
selta puolelta. Väitti olevansa 
kurssin ainoa konsta. Matka
pidennysten anominen hallus
sa. Motto: loma tj ... 

Mäntylä: Jääkiekon ja pesik
sen harrastaja Seinäjoelta. Ei 
käyttänyt harjoitusvapaita, 
auki kuitenkin useimmat vii
konloput jonkun matsin 
vuoksi. 

Pohjonen: Seinäjoen mies 
vältti kaikki ikävältä vaikut
tavat hommat lusmuilemalla. 
Motto: Mull täytyy olla apu
lainen. 

Nikko: Mies Maalatiden met
sistä. Hallitsi suunnistuksen 
niin hyvin, että sai auttaa ni
meltämainitsematonta kou
luttajaa yösuunnistuksessa. 

Tuominen: Puhelimeen kuo
laava mumisija Jurvasta, jo
ka ei kokeista paljon välittä
nyt. Motto: käytetään sitä 
hernettä. 

Pesonen: Tuvan kovin levyt
täjä. Ei niin lyhyttä aikaa ol
lutkaan, ettei uneen päässyt. 
Motto: Jumalauta en ole iki
nä kuullutkaan. 

Mukari: Linjan kuopus, jota 
ei siivoushukit paljoa rasitta
neet. Suksi nääs harjoitusva
paalle. Kurssin paras urhei
lija. 

ltäluoma: Mies Kauhajoelta, 
joka ei vähästä hätkähtänyt. 
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TAMPEJ.EELTA PÅI_N 
FR. TAMMUF~ H(..l t. T 

1~ 
~ 

ASA 

Ykköslehti 

RAUMA-REPOLA 
Porin Tehtaat 

Maan parhaat ranskanperunat 

POM-FRIT 
LAPPVÄÄRTTI 
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moottorin 
• koneistustyöt 
• varaosat 
• vaihtomoottorit 

Hiomo 

~:uI!R~~~!!! 
Puh . 110 166 

Maankaivua ja kallion 
louhintaa 

urakalla ja laskuun 
nykyaikaisin konein 

K. Risberg 
Metsäk. 28, Vaasa 
puh. 961-212226 , 

auto 94040/212724 

KVALITET 
ÄR VÅRT 
SIGNUM ... 
Detta märke är ett känne
tecken för högklassiga 
plastprodukter. Tillverkaren 
är Oy Wiik&Höglund Ab, 
Finlands största plastföräd
lingsindustri . 

Vårt gedigna kunnande om 
, tillverkningen av tunga 
plastprodukter är baserat på ett fördomsfritt 
utvecklingsarbete . Med våra dotterbolag i Sverige , 
Norge , Danmark , Västtyskland , England och 
Kanada har vi utvecklat den plastteknologi som vi 
tillämpar överallt i världen . 

00 ~
1
IIK & t!9CLUND 

65101 VASA 10 68601 JAKOBSTAD 
961 -152 222 967-10 666 

Volkswagen - Audi 
henkilö- ja pakettiautot 

Volkswagen- Audi piirimyyjäsi 

OyVaasan 
Autotarvike Ab 

Laturintie 2. Puh. 111522. Vaasa 

PALMBERG rakentaa 
Vuosikymmenien aikana meille on kertynyt moni
puolista teknistä ammattitaitoa vaativien ja laaja
mittaisten kokonaisprojektien toteuttamisesta Suo
messa sekä ulkomailla. 

Tänä päivänä palvelemme asiakkaitamme kai
killa rakennustoiminnan aloilla. Kuulumme Lem
minkäinen-yhtiöihin, jotka yhdessä muodostavat 
erään Suomen suurimmista rakennusalan yrityk
sistä. Kun rakennatte tai saneeraatte, kannattaa 
pyytää tarjous Palmbergilta. 

OY ALFRED A. PALMBERG AB 
Hitsaajankatu 9 A 00810 Helsinki 81 
Puhelin 90/755 6011 

Uuden rakentaja, vanhan kohentaja 

Koeaja testivoittaja 

Uno! 

Aikamme 
kansanauto 

Unossa yhdistyvät run
saat sisäti lat pikkuauton 
ulkomittoihin ja korkea 

suorituskyky erittäin 
alhaiseen polttoaineen

kulutukseen. 
Tule ja koeaja 

meillä. 

@HANKKIJA 

aasa 

Osakeyhtiö @ konepaja 
KOKKOLA 968-18222 

q, 

Konepaja• Laadunvalvonta 
Nosturit 

JURVAN 
OSUUSPANKKI 
paikkakunnan ykköspankki 

60-vuotta Jurvan rakentamista 

::';.'; 
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.1.r ' " ~ = •.g. ~ 

Koulukatu 10, 60100 Seinäjoki 10 
Puh. 964-141810 

' 
~ 

,: rf" 
/4; ~ j 

Maan kokenein 
LVI-talo 

Tervetuloa! 

LABOR 
85 vuotta l<eh/tyl<sen l<ä,jessä HUBER 

Kairatie 1, 65350 Vaasa 35 , puh . 1 53555 

FA.CE HUONEKALUTEHDAS 

1111 INTEFIFACEcv 11 SF-61300 KURIKKA 1"964-502122 

~ W!!~A!!IAD 
- KAUPPA.PUISTIKKO 14 HANDELSESPLANADEN puh./tel 11oeee. 

Palkka Yhdyspankkiin! 
Ohjaa J)alkkasi Yhdyspankkiin. Se on varma pohja 
kestävålle pankki-
suhteelle,josta • 
voi tulevaisuu- , .~ i ~ \ 
dessa olla · ~ ' ! -
sinulle korvaa- ~~- · · . 
maton ta hyötyä · ~ -- _ .· 

. .;.,,.-- .. =---- ..., ..,,,- -

YH~~~~KKI • 

~ 
Kihlat edullisesti 

YLÄTORI SISÄPIHA 
VAASA 961 -112 880 

SHARP 

G kurhela 
Raastuvankatu 21 Rådhusgatan 

651 00 Vaasa - Vasa 
Puh. 961-122477 

M I NOITA-kamerat 
ky vaaaan kuva 

va•a•••• kb 
Ylätori C Övre torget Vaasa - Vasa 

Puh. 117 422 Tel. 

WIPPER 
KAUPPAKATU 18 
60100 SEINÄJOKI 10 
PUHELIN 964-141 517 

◄3·iMWt► 

KING 
BURGER 
~ 

Elintarvike- ja 
grillituotteita 

Livsmedel- och 
grillprodukter 

PUH. 213 916 TEL. 

' . \(\. 
v,\$ 0-0--, ' .. 

IIINIWOIN S,,l1lM1A,L..A s I UIKI (7f 

KOULUKATU 1- 60100 SEINl.JOKI 10- P\JH. 964-141619 

• SILMÄLASIT 
• PIILOLASIT 
• PIILOLASITARVIKKEET 
• KLJULOKOJEET 
• KUULOLAITETARVIKKEET 

PIIKllt.TOY 
Terästie 24 , 04220 Kerava 2 

LVI-myynti ja asennus 
Puh. 90/247100 
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1'1NTER5'0irl 

•• 
LIIKETTA 
VAASA! 

ftflf@~@SPORT 
Vaasanpuistikko 1 4 

MUOTIPARTURI 
RAUHANK. 4 VAASA f,.\ if"'i 
Puh. 112 732 ~ 

TV-MANU KY 
Kauppap. 28 , Vaasa 

Puh. 110 844 

~ 
~) 

City Cafe & Kioski 
- jäätelöannoksia - elintarvikkeita 
- kahvia - lehtiä 
- lämpimiä voileipiä - makeisia 
- vohveleita - sun ice jäätelöä 
y.m. y.m. 

Videofilmejä vuokrattavana 
Kauppap. 37, Vaasa 

~ ~ 
~l'.Ja&l\ -~ 

Palveleva erikoisliike 

KODIKKUUTTA 
SISUSTUKSEESI 
LÖYDÄT MEILTÄ 

SOKEAIN AITTA 
Vaasa, Kauppapuistikko 24 

Puh. 961 -115 703 

Katu Keittiö 
Gatu Kök 

Kauppapu istikko 36 
Handelsesplanaden 36 

Meiltä myös elintarvikkeita 
Från oss även livsmedel 

KESOIL 
•• 

TIILIMAKI 
PORI 

AVOINNA YÖTÄ PÄIVÄÄ 

Putkiliike 
Lenni Varpula 

66300 Jurva 
puh . 961 -631147 

NORDBERGIN 
TURKIST ARHA KY 

LUVtA 

O~[F® 
.',a,tölJOll!lllll .. ,,it;o 01, 

Yrjönkatu 8 , Pori , puh. 16 053 

KOTTIKÄRRY 
TUOTANTO: KARHUVUORI OY 

62375 YLIHÄRMÄ 
Puh. (964) 46 760 

Tervetuloa kaupoille 

Rinta-Joupin 
Autoliike 
66440 Tervajoki, puh. 961 -785142 

NAKKILAN 
OSUUSPANKKI 

29250 Nakkila 

Tosi hyvä PIZZERIA 
Jo • Antonio 
Casa Grande 
t iesi sen. 

• (= Antti 
Isotalol 

CASA GRANDE 
Keskuskatu 17, Seinäjoki 

puh. 964-142 644 

" SÄHKÖ- JA RADIOLIIKE 
E. HYYPPÄ KY. 
66300 JURVA KK 
PUH . 961-631 080 

631 084 
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AURINKOSTUDIO 
FYSIKAALINEN HOITOLAITOS 

HEIKKI LANGE 
FYSIKALISKT INSTITUT 

SOLARIUM 

KAUPPATORI 3 SALUTORGET 

64100 KRISTIINANKAUPUNKI 
KRISTINESTAD 

Puh. 962 -11 827 tel. 

VAASAN 
l MARKIISi JA PALJEOVI OY 1 

Tiilitehtaankatu 49 , 65140 Vaasa 14 
Puh. 961-111 603 

s 
Nivalan 

Autohuolto Oy 
ja 

Esso-Kahvio 
(983) 40 047 

TEKSTI I LIVÄ RJÄÄ MÖ 

l4Rlawov 
85500 NIVALA PUH. 983-40762 
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Kolarikorjaamo Maalaamo 

Tervajoki 
961-785494 

MAASEUDUN 
KONE OY 

62150 RINTAKANGAS 
Puh. 964-4 7 414 

Pirteä värikäs 5-päiväinen 
alue- ja paikallislehti _ 

SANOMALEHTI 
KALAJOKI LAAKSO 

PL 5 , 84101 YLIVIESKA 

□ RULLAVERHOT 
□ SÄLEKAIHTIMET 
□ VERHOKISKOT 
□ VERHOT ANGOT 
□ PALJEOVET 
□ TAITEOVET 

• • 
TERVETULOA 

•• 
KENKA-
OSTOKSILLE 
CJi::pCJa,::p 

• Kouppapu ist . 16, Vooso Puh. 122266 • 
RAAHEN SAHA- JA MOOTTORI-

PYÖRÄ TARVIKE 
Koulukatu 2 , 92100 Raahe, 

puh . 982-31278 

OY TERINIT AB 
68700 Teerijärvi , puh. 968-75175 

RAKENNUSTOIMISTO 
TUULI & PIHLAJA OY 

Osuuskunnantie 29 , 00660 Helsinki 66 

"'"' •.•. ••&••-•-=• -~ 
05200 Rajamäki, 90-2901310 

- alumiiniset, koottavat, 
lipputangot 

- alumiiniovet, -ikkunat 
- julkisivurakenteet 
- alumiinihitsaukset 
- teräsrakenteet 

MUOVITEHDAS 
Kammat, papiljotit , saippuarasiat, 
hammasharjapikarit, sähköaitaeristimet, 

verkon kohot, puikkarit. 

RAJAMÄKI PUH. 90-2901543 

Kaivu ja maansiirto R. TYNJÄLÄ 
Ilmajoki , 964-528478 

SPORTTI-PUOTI 
H. Högnäsbacka, 64100 KRS, 12440 

KESOIL Autohuolto T. Rentola Ky 
Kristiinankaupunki , puh. 11 166 

YLIHÄRMÄN OSUUSPANKKI 
Ylihärmä 

JUNKKARI OY 
62375 Ylihärmä, puh. 964-46 400 

KAUHAJOEN KONELIIKE OY 
Kauhajoki , puh. 963-11 645 

TOP-NEULE OY 
29810 Siikainen 

M. A. HUHT AMAA KENKÄTEHDAS 
2981 0 Siikainen 

SOLVALLA URHEILUOPISTO 
Espoo 

5 1 



52 

Käänny 
luottamuksella 
puoleemme 
kaikissa 
vakuutusasioissa 

(FENNIA) 
Turvallisuuden asiantuntija. 

Tunnetut kotimaiset 

~ a -kuorma-auton vanteet 

~a -maatalousvanteet 

('-1!) -kuormalavahyllyt 

Jyllinkosken 
Sähkö Oy 

Maakunnallinen sähkölaitos 

Puh . 964/502400 
Osoite: PL 22, 61301 Kurikka 

RAKENNUSLIIKE 
AARRE ANTTILA OY 

66300JURVA 
PUH. 961-631 443 

Hyvä 
urheilun- ja 

SOKOS vapaa-ajan 
SPORT erikoisliike 

SOKOS 
SEINÄJOKI 

JÄÄDÄÄNKIN 
JÄMSÄÄN! 

Säyrylän Lomakeskus
avoinna ympäri vuoden 

- asuntovaunualue 
- teltta-alue 
- mökkejä 
- huoneita 

Säyrylän 
Lomakeskus 
Jämsä, puh . 942-86150 

- OHJAUS-SÅHKöe 

- SÄHKÖASENNUKSET 
- SÄHKÖKORJAUKSET JA 

HUOLLOT 
- SÄHKÖSUUNNITELMAT 
- ASENNUSTARVIKKEET 
- VALAISIMET, LAMPUT 
- KODINKONEET 
- VIIHDE - ELEKTRONIIKKA 
- JAKOKESKUSVALMISTUS 
- KOMPONENTIT 
Pääkonttori, jakokeskustehdas, 
maahantuonti ja teollisuus
automaatio 
Santaniitynkatu 3 
04200 Kerava 
puh. 90-2941100 
telex 125 666 
~~ennusosasto, kodinkone- ja 
v11hde-elektroniikkamyymälä 
Merikotkanpolku 2 
01450 Korso 45 
puh. 90-8729033 
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POHJOLA-YHTIÖT 
Hyvinkää - Järvenpää - Kerava 

RAJAMÄEN KIRJA- JA 
KEMIKALIKAUPPA 

Puh. 90-2901265 

HKT JORMA ANTILA KY 
66300 Jurva, puh. 961-631 620 

VÖRÅ-BODEN VÖYRIN-AITT A 
66600 Vöyri , 961 -56700 

K-ROSENBACK'S BUTIK 
ROSENBACK'IN KAUPPA 

64300 Lappfjärd Lapväärtti 
Tel. 21 821 , 21 822 , 21 823 

LAPVÄÄRTIN T-CENTER 
Kioski ja kauppa 

p. ROTOLA-PUKKILA KY 
61800 Kauhajoki , puh. 963-11433 

ONNINEN OY VESME 
61850 Kauhajoki as ., puh. 963-21511 

ALAVUDEN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

KELLO & KULTA GRANLUND 
Kauppap. 23, Vaasa 1 o, puh . 112999 
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VAASAN TAVARA-AITTA KY 
Pitkäkatu 63-65, 65100 Vaasa 10 

KALAJOEN AUTOLIIKE 
Autokoulu ja VW-huolto 

Puh . 983-60249 , 60455 
85100 Kalajoki 

KALAJOKISUUN 
V AKUUTUSYHDISTYS 
Kasarmintie, 85100 Kalajoki 

puh. (983) 60 778 

KALAJOEN MUSIIKKI 
Kasarmitie , 85100 Kalajoki 

Puh. 983-60 994 

FRIITALA OY 
28400 Ulvila 

Bensiinijakelu ja Baari 
TS-JAKELU R. FINNE KY 

Pitkäkatu 62, puh. 116422 

AUTOLIIKE REIJO LÄHDEMÄKI Ky 
Myllärinkatu 11 , 651 00 Vaasa 1 0 

LASSEN RADIO-TV 
Kauppap. 26, Vaasa 

VAASAN AVAINLUKKO KY 
Kauppapuistikko 36 , 

Puh. 119416, 119216 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
Vaasa 

LEINOLAT 
Tapionkatu 7, 65230 Vaasa 23 

HOVISEPÄT 
Vaasa 

AKKU-ALANKO 
Kellosepänk. 5 , 65100 Vaasa 10 

HANKKIJA 
Vaasa 

VAASAN SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

EERIKIN KULMA 
Kauppapuistikko 34, 65100 Vaasa 10 

KORKEAMÄEN 
PARTURI-KAMPAAMO 
Pirjo Harju, puh. 152 509 

SÄÄSTÄEN 
TAVOITTEESEEN 

HELSINGIN OSAKEPANKKI 

HYVINKÄÄN OSUUSPANKKI 

HYVINKÄÄN 
SÄÄSTÖPANKKI 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 

SUOMEN YHDYSPANKKI OY 

K-MIJTA 
NEUVOO JA 
PALVELEE 

NESTE 
sportswcar 0 

~ ) '.' 

. ~= 
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i :' ; 
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Kestävä yleisverkkari . 
Helppohoitoinen 

ja nopeasti kuivuva 
materiaali . 

Terinit 
Puh . 968-75175 
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Lemminkäinen. 
Monessa 
mukana. 

Maan päällä ja alla. Moottoritiet, asfaltit, tunnelit, viemärit, 
satamat, sillat, urheilukentät, virastotalot. 

Suomessa ja ulkomailla. Tehtaat, vesihuoltoprojektit, kodit, 
konferenssipalatsi. Neuvostoliitto, Lähi-itä, Afrikka. 
Rakennusaineita. Pinnoitteita, kateaineita, eristys

materiaaleja. 


